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Förord

Integrationsverket har av regeringen fått ett antal uppdrag till
följd av den Nationella handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Ett av dessa uppdrag
är att etablera samråd och dialog med olika målgrupper i samhället i syfte att utveckla politiken inom området. Integrationsverket har prioriterat att initiera samråd och dialog med frivilligorganisationerna, de som man internationellt brukar kalla
Non Governmental Organizations (NGO).
Under perioden december till och med mars månad 2001 har
Integrationsverket samlat in förslag, idéer och synpunkter från
ett 30-tal nyckelpersoner som representerar olika NGO:er*.
Utgångspunkten har varit centrala frågor i politiken och debatten kring etnisk diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.
Nyckelpersonerna har haft möjlighet att anlägga breda perspektiv och med olika infallsvinklar har vi kunnat fånga ett rikt
spektra av synpunkter.
Samråden och dialogen med NGO:erna har fokuserat både
på nationella och internationella frågor. Diskussionerna har
bland annat gällt den nationella handlingsplanen, EU:s etniska
direktiv, FN:s Världskonferens (WCAR – World Conference
Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance) och 21 mars – FN:s Internationella dag mot
rasism och etnisk diskriminering.
Den här rapporten är en sammanställning av de insatser
och åtgärder som har föreslagits av de medverkande i den s.k.
NGO-panelen. Även inbjudna föreläsare har haft möjlighet att
framföra sina synpunkter. Den konferens som Integrationsverket bjöd in till den 21 mars riktade sig utöver målgruppen
NGO, även till kommuner, myndigheter, studieförbund, fackliga organisationer och politiska partier.
Det finns en stor kunskap, målmedvetenhet och engagemang
* förkortning enligt Svenska språknämnden.
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i det civila samhället i arbetet mot rasism, främlingsfientlighet
och diskriminering. Detta måste tas till vara. Den här rapporten är ett led i det arbetet.
I rapporten konkretiseras de tankar, idéer, synpunkter och
förslag som framkommit under arbetet med uppdraget Samråd och dialog. Vår förhoppning är att detta ger regeringen
underlag för fortsatta överväganden kring behovet av ytterligare insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.
Norrköping den 9 augusti 2001
Andreas Carlgren
Generaldirektör

Inledning
Denna rapport redovisar de samråd och den dialog som ägt
rum mellan Integrationsverket och Non Governmental Organizations (NGO:er) under perioden december 2000 till och
med mars 2001.
Verket har av regeringen fått ett antal uppdrag inom den
Nationella handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet,
homofobi och diskriminering. Ett av dessa uppdrag är Samråd
och dialog. Uppdraget syftar till att ge regeringen underlag
för fortsatta överväganden kring behovet av ytterligare insatser
mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Underlaget utgörs av resultatet av samråd och dialog med olika målgrupper i samhället. Syftet med uppdraget är också att skapa en
bred uppslutning kring arbetet med den nationella handlingsplanen.
Integrationsverket har under första tiden med uppdraget
fokuserat på målgruppen NGO:er och genomfört två panelseminarier och en konferens med denna målgrupp. Det första
panelseminariet fokuserade på frågeställningar kring den nationella handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering samt EU:s etniska direktiv. Det andra
panelseminariet fokuserade på FN:s Världskonferens (WCAR
– World Conference against Racism, Racial Discrimination,
Xenophobia and Related Intolerance) och konferensen den 21
mars uppmärksammade FN:s internationella dag mot rasism
och etnisk diskriminering.
Ansvariga för planering och genomförande av de båda panelseminarierna och konferensen har varit José Alberto Diaz, samordnare för programområdet Motverka etnisk diskriminering
och Gunn Stenhammar Metdonaj, ansvarig för regeringsuppdraget Samråd och dialog. Journalisten Kurdo Baksi har haft en
rådgivande roll vid genomförandet av panelseminariet den 15
december 2000 genom att bistå verket i kontakter med nyck-
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elpersoner inom olika NGO:er. Myriam Fuenzalida har varit
konferensassistent.

NGO som begrepp
Sverige har en lång tradition vad gäller organisationer/
föreningar som på ideell basis lyfter fram viktiga samhällsfrågor
till konkret politiskt arbete. De termer som är vanligt förekommande i dagligt språkbruk och i litteraturen avseende sådana
föreningar/organisationer (olika föreningsformer) är frivilliga
eller ideella organisationer, intresseorganisationer, folkrörelser
etc. Bland dessa återfinns såväl politiska partier, fackliga- och
arbetsgivarorganisationer, hyresgäst-, studie-, religiösa-, nykterhets-, idrottsorganisationer m.fl. De har som syfte att främja
sina medlemmars intressen. Ingen kan exakt uppge antalet föreningar i Sverige. Uppskattningsvis är de idag ca 100 000 till
antalet.
Naturligtvis är det bara människans fantasi som kan sätta
stopp för människors gemensamma agerande i organiserad
form. Men även intressefrågorna, anknytningen och organisationsformen är »barn av sin tid«. »Äldre« föreningar har ofta
fastare former, strukturer och detaljerade stadgar som beskriver
föreningens förhållande till medlemmar, beslutande organ och
omvärlden. Under de sista decennierna på 1900-talet har friare
former av organisation – nätverk – vunnit terräng i Sverige.
Nätverk har uppstått kring aktuella samhällspolitiska frågor
och visat sig både effektiva och långlivade. Denna friare struktur innebär ofta mindre formella förpliktelser och rutiner och
mer flexibla former för engagemang och aktiviteter. Även de
nya medierna för kommunikation har inneburit andra möjligheter för en växelverkan mellan olika idéer och mobilisering
när snabba effekter och mindre tidsåtgång har behövts.
Inom FN och EU har det länge varit vanligt att tala om
och skriva förkortningen NGO som står för Non Governmental Organizations. I en vidare betraktelse av NGO:er kan man
i princip inkludera alla icke statliga samhällsformer dvs. det
civila samhället. Det synsätt som allmänt gäller är dock att man
med NGO:er vanligen menar organisationer utanför de politiska institutionerna (stat och kommuner) och även utanför
näringslivet och vilkas arbete i hög grad består av ideella och
frivilliga insatser (dvs. icke vinstdrivande organisationer – non
profit organizations). I denna rapport följer definitionen av
NGO:er detta synsätt.
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Metod
Verket har utarbetat en arbetsmetod för att genomföra uppdraget Samråd och dialog i form av återkommande, tematiska
panelseminarier fokuserade på relevanta frågeställningar. Panelerna består av nyckelpersoner som företräder utvalda organisationer och relevanta målgrupper i samhället .
Under första tiden med uppdraget har verket fokuserat på
ett urval av NGO:er men kommer framdeles att föra dialog
även med andra målgrupper – kvinnoorganisationer, jurister,
forskare och kommunpolitiker. Både de målgrupper som har
begränsade möjligheter att påverka samhällsinstitutionerna och
de som har en viktig påverkande roll på samhällsinstitutionerna
kommer att ingå i panelerna. Ambitionen är att utforma frågeställningar som fångar centrala frågor i politiken och debatten
och som ger utrymme för att lämna synpunkter på i ett bredare
perspektiv. Varje seminarium dokumenteras skriftligt.
Vad gäller metoden för att välja de organisationer som ingår
i verkets NGO-panel var flera urvalskriterier teoretiskt möjliga.
Verket hade kunnat välja de största och mest etablerade organisationerna, som på olika sätt arbetar med mångfalds- och
integrationsfrågor. En annan möjlighet var att välja organisationer inom en viss sektor eller ett visst verksamhetsområde. I
det senare fallet hade man kunnat välja exempelvis arbetsmarknadsorganisationer, organisationer inom folkbildningssektorn,
eller s.k. invandrarorganisationer på nationell nivå (riksförbund).
Dessa urvalskriterier vänder sig till en etablerad struktur av
målgruppsorganisationer med tydliga företrädare, vilket innebär flera fördelar. Bland annat underlättas urvalsproceduren av
att det finns tillgänglig information om dessa väldefinierade
målgrupper. En annan fördel är att man på dessa urvalsgrunder
kan anta att panelen avrapporterar auktoritativa åsikter från
etablerade NGO-aktörer.
Istället för att välja en av dessa konventionella urvalskriterier
valdes en mer oprövad metod i syfte att samla organisationer
som dels har en profilerad verksamhet eller erfarenhet inom
området, dels i regel saknade etablerade kanaler för att komma
till tals i en nationell dialog med centrala politiska aktörer.
Dessa två kriterier, verksamhetsprofil och avsaknad av etablerad dialogkanal, var vägledande för att välja ett 30-tal NGO:er
att delta i verkets NGO-panel. Även om det fanns en viss
tveksamhet att pröva denna urvalsmetod, visar resultatet en
klart positiv metodologisk erfarenhet. Med denna urvalsmetod
kunde ett större antal organisationer som visat prov på betydelsefulla erfarenheter och kunskaper och senare ett konstruktivt
engagemang i verkets panelverksamheten nås. Metoden inne-
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bar även en önskvärd geografisk spridning av NGO:er vilket
bidrog till att ge panelen både bredd och tyngd.
Under arbetet med metoden konstaterade verket att det saknas relevanta sammanställningar över bl.a. de NGO:er som
arbetar profilerat mot rasism och etnisk diskriminering. Verket
initierade av den anledningen ett inventeringsarbete i syfte att
dokumentera dessa NGO:er länsvis i katalogform. Denna katalog beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2001/2002.

Disposition av rapporten
Rapporten innehåller tre delrapporter – en från varje panel
seminarium/konferens. Inledningsvis redovisas en sammanfattning av de förslag, idéer och synpunkter som har framkommit under de tre panelseminarie-/konferenstillfällena. Delrapporterna redovisas sedan i kronologisk ordning där varje
delrapport har sin egen disposition. I samband med det andra
panelseminariet delades två enkäter ut dels angående sakfrågorna och dels angående panelseminariets form och organisation.
Hänvisningar till relevanta bilagor finns i respektive delrapport.
Från konferensen redovisas anförandena i den ordning som
de förekom i programmet. Anförandena redovisas i stort sett
i sin helhet och därefter följer korta sammanfattningar av programpunkterna.
Rapporten har sammanställts av Gunn Stenhammar Metdonaj och bygger dels på en rapport från panelseminariet den 15
december 2000 utarbetad av Stieg Larsson, journalist och verksam på Expo och dels på en rapport från panelseminariet den
17 februari 2001 utarbetad av Andreas Boukas, projektanställd
på Integrationsverket. Boukas har även skrivit texten som sammanfattas i avsnitt NGO som begrepp i denna inledning.

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Integrationsverket den verksamhet
som under perioden december 2000 till och med mars 2001
har ingått i uppdraget Samråd och dialog med nyckelpersoner
inom olika NGO:er som har en profilerad verksamhet inom
området antidiskriminering och antirasism. Delrapporterna,
som fokuserar på tre olika aktiviteter, redovisas kortfattat
nedan.

Första delrapporten – NGO-panelen om
insatser mot rasism, främlingsfientlighet
och etnisk diskriminering
Panelseminariet, som var det första i ordningen inom uppdraget, samlade ett 30-tal NGO:er. En oprövad urvalsmetod
användes i syfte att samla organisationer som dels hade en profilerad verksamhet eller erfarenhet inom området dels i regel
saknade etablerade kanaler för att komma till tals i en nationell
dialog med centrala politiska aktörer. Urvalet gjordes också i
syfte att få en viss geografisk spridning av organisationer vilket
bidrog till att ge seminariet både bredd och tyngd.
Frågeställningarna fokuserade på förslag och idéer angående
insatser och åtgärder mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk
diskriminering.
I inledningsanförandet tog juristen Paul Lappalainen upp
frågeställningar kring bl.a. NGO:ernas framtida roll, implementering av EU:s antidiskrimineringsdirektiv, hur NGO:erna
kan agera inför förberedelserna inför FN:s Världskonferens
mot rasism (WCAR), lagstiftningens betydelse i arbetet mot
rasism och etnisk diskriminering, ombudsmannafunktionerna
samt tillämpning av antidiskrimineringsklausuler. Han menade
också att diskussionen om finansiering för NGO:er bör komma
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efter att en prioritering gjorts angående de frågor man vill
fokusera.
NGO-panelens egna förslag till insatser och åtgärder kan sammanfattas enligt följande:

Endast långsiktigt och genomtänkt
arbete ger önskade effekter
Flertalet NGO:er betonade att om insatser och åtgärder inom
området ska ha avsedd effekt krävs permanenta strukturer, projekt med fast förankring och genomtänkta mål samt att de
grupper och institutioner som redan bedriver en dokumenterat seriös och långsiktig verksamhet involveras i arbetet mot
rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Det
behövs också ett långsiktigt program för att stärka det mångkulturella samhället och därmed också öka insatserna mot
rasism och etnisk diskriminering. Detta program bör innehålla normer, respekt, moral, samverkan, delaktighet och jämställdhets- och mångfaldsplaner och omfatta skolan, kulturlivet, media, mötesplatser/debattforum, det sociala livet, fritiden
och politiken dvs. samhället i stort. Ett sådant program bör
också ta hänsyn till de många processer som äger rum globalt.

NGO:ernas roll
Panelen ansåg att NGO:ernas status måste höjas. Detta kan ske
dels genom ökad dialog och samverkan mellan intresseorganisationer inom området, myndigheter, institutioner och politiska partier och dels genom att de får mer resurser och ges mer
förtroende. NGO:erna måste också få ekonomiska resurser för
att bedriva verksamhet internationellt.

Bilda ett antirasistiskt centrum
Flera organisationer föreslog att en verksamhet som kompletterar samhällets övriga insatser mot rasism och etnisk diskriminering utvecklas i form av ett NGO-styrt nationellt antirasistiskt centrum som bl.a. kan fungera som en samlingspunkt
för lokala antirasistiska NGO-insatser.

Genomför massiva utbildningsinsatser
För att långsiktigt förebygga och motverka rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering behövs olika former av
utbildningsinsatser – inte minst om lagar och regelverk. Utbildningen bör riktas till olika målgrupper och nå ut brett i samhället. Förslag som lades fram var bl.a.:
a) att alla arbetsplatser disponerar fem timmar för utbildning
om rasism, främlingsfientlighet och demokratifrågor,
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b) att utbildningen omfattar en massiv folkbildningsinsats om
det mångkulturella Sverige speciellt riktad till »gammelsvenskar«,
c) att en nationell handlingsplan för vuxna utarbetas.
Utbildningen, särskilt angående nationella minoriteter och
olika konventioners innebörd, bör riktas till politiker samt statens och kommunernas personal.

Skolans roll
Panelen ansåg att skolan har en särskilt viktig roll. Därför
behövs en översyn av läroplanen. Skolböcker som förmedlar
rasistiska och främlingsfientliga budskap bör tas bort ur undervisningen. Lärare med olika etnisk och kulturell bakgrund
behöver anställas och också delta i utformningen av läroplaner. Skolan måste också avsätta tid till modersmålsundervisningen – etnisk diskriminering p.g.a. ett barns modersmål får
inte förekomma.
Demokratifrågor måste vara centrala i undervisningen och
en nationell handlingsplan bör utarbetas som tar initiativ till att
uppmuntra bildandet av tvärvetenskapliga lärargrupper som
värnar demokratin och samverkar med varandra på olika skolor i kommunerna. För detta ändamål behövs särskilda resurser,
studiemedel och tid avsättas. En nationell handlingsplan ska
också uppmuntra ungdomar att bedriva antirasistiskt demokratiskt arbete på skolor och även uppmuntra demokratiska
politiska ungdomsförbund att gå ut i gemensamma kampanjer.
Under en lektionstimme i veckan bör eleverna få möjlighet
att diskutera sina egna fördomar och roller.

Öka satsningen på forskning
Panelen ansåg att även här bör en långsiktig och ökad satsning
göras – inte minst tvärvetenskapligt – i syfte att stärka det allmänna medvetandet om antidemokratiska företeelser. Högskolor och universitet måste få utökade uppdrag inom mångfaldsområdet. Mycket stöd behövs också till minoriteters kulturoch historieforskning samt forskning om minoriteter och deras
levnadsförhållanden.

Stärk lagstiftningen
Stor samstämmighet rådde om att positiv särbehandling bör
tillämpas inom både arbetslivet och politiken. Panelen efterlyste
även skärpta straffsatser för diskriminering och att omvänd
bevisbörda ska gälla. Arbete mot värderingar som inte är acceptabla enligt svensk lag är också viktigt. Kunskap om gällande
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internationella och nationella lagar bör spridas och en samlad
ombudsmannafunktion behövs för mänskliga rättigheter motsvarande FN:s Human Rights Commission. En antidiskrimineringsfunktion på läns- eller kommunnivå föreslogs också samt
att staten och kommunerna ska tillämpa antidiskrimineringsklausuler.

Anta EU-direktiven utan reservationer
EU-direktiven (2000/43/EC, 29 juni, 2000) bör antas direkt av
Sverige utan reservationer eller extra betänketid, ansåg panelen.
Vad gäller implementeringen av EU-direktiven bör alla kommuner få i uppdrag att informera om och göra upp en plan för
hur man ska leva upp till dessa direktiv. Ett sätt att implementera direktiven är att arrangera workshops för nyckelpersoner.

Utarbeta en nationell handlingsplan
för nyanserad journalistik
Flera synpunkter framkom om att presstöd bör inrättas för
NGO:s egna tidningar och tidskrifter. Man menade att om
dessa medier stärks utvecklas mer förståelse och bättre kunskap
om integrationsfrågorna hos läsaren. Media måste ta sitt ansvar
på så sätt att intresset och kunskapen ökar hos allmänheten om
det mångkulturella Sverige. Utbildning om multikulturella frågor bör ingå i journalistutbildningen och mediaföretag måste
uppmuntras att rekrytera journalister med utländsk bakgrund.
En nationell handlingsplan som innehåller metoder som bl.a.
uppmuntrar massmedia att spegla medborgare med utländsk
bakgrund på ett rättvisare och djupare sätt bör utarbetas.

Förstärk kommunallagen och bilda lokala ombud
Förslag framkom om att kommuner och myndigheter genom
Kommunallagen får ansvar för att motverka rasism och diskriminering enligt den modell som idag finns i Nederländerna
och som har resulterat i lokalt stöd till antidiskrimineringsbyråer. Insatser bör också riktas till ett lokalt ombud (grupp eller
organisation) som ska inventera vad som sker lokalt, ge stöd till
lokala initiativ och arbete, samverka med alla aktörer i kommunen, samordna insatser samt fördela ekonomiskt stöd. Det
lokala ombudet ska inte agera på uppdrag av kommunen,
utan ha en direkt koppling till en statlig myndighet, förslagsvis
Integrationsverket.
Regionala antidiskrimineringsbyråer bör inrättas för enskild
rådgivning och upplysning.
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Stärk invandrarnas inflytande
i demokratiska institutioner
NGO-panelen var enig om att invandrarnas inflytande i samhället måste stärkas och dörrar till politiska partier och svenska
föreningar måste öppnas.
För att främja mångfalden bör politiska partier m.fl. anta
integrationspolitiska handlingsplaner.
Olika typer av insatser mot rasism och diskriminering måste
utformas och genomföras på så sätt att politiska partier och
fackföreningsrörelsen såväl som kommuner och myndigheter
ändrar attityder och sitt sätt att agera och tar sitt ansvar. Det
mångkulturella samhället ska i dialog definieras och beskrivas
av majoritets- och minoritetssamhället och utgöra grunden och
referensramen för arbetet för demokrati och mot rasism och
diskriminering. För att få uppslutning och stöd för det gemensamma så måste alla – både individer och grupper – känna
igen sig och delta utifrån sina förutsättningar och för att kunna
prata samma språk måste olika begrepp definieras och beskrivas. Från politiskt håll krävs en medvetenhet om att hotet inte
kommer från det multietniska eller det mångkulturella samhällets sida utan från tankar och ideologier bland antidemokratiska och assimilationistiska grupper. Demokratiseringsprocessen bör också stödjas genom att alla invandrade och nationella
minoriteter använder sin rösträtt.

Bättre samverkan mellan myndigheter och NGO:er
Panelen ansåg att de åtgärder som vidtas måste bygga på en
samverkan mellan lokala NGO:er, kommunala instanser och
statliga myndigheter och samarbetet mellan centrala organisationer och NGO:er bör utvecklas.
I arbetet med den nationella kunskapsbank, som Integrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp, måste
de grupper och institutioner som redan bedriver en dokumenterad seriös och långsiktig verksamhet involveras. Kunskapsbanken kan utformas som en nätportal som dels tillhandahåller
egenproducerad och självständigt utformad information dels
fungerar som ett paraply för andra hemsidor som på olika sätt
arbetar med mångfaldsfrågor. Åsikter framkom också om att
en kunskapsbank bör vara oberoende från stat och myndigheter – istället bör NGO:erna ha inflytande över och driva en
sådan verksamhet.
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Arrangera nationella konferenser
med tydliga målsättningar
Förslag lades fram om att regeringen eller demokratiministern
bör inbjuda till en nationell konferens om rasism och antidemokrati. Målsättningen bör vara att utarbeta ett gemensamt
ställningstagande och skapa en permanent tvärpolitisk plattform för att värna demokratin. Ett annat förslag var att Integrationsverket tar initiativet till en konferens där ledningen för
arbetsmarknadens parter sammankallas i syfte att upprätta en
permanent organisation eller plattform där fackföreningar och
arbetsgivare gemensamt söker samförståndslösningar och driver gemensamma projekt mot rasism och diskriminering.
Det som mycket tydligt kom fram under dagen var NGO:ernas
starka engagemang inom området – ett engagemang som borde
kunna tillvaratas i mycket större utsträckning.

Andra delrapporten – NGO-panel om
FN:s Världskonferens (WCAR)
Integrationsverkets NGO-panel sammankallades den 17 februari 2001, för att diskutera FN:s Världskonferens. Syftet med
panelseminariet var att samla in och sammanställa synpunkter,
förslag och idéer kring frågor som för NGO:ernas del är viktiga
att lyfta fram och driva inför WCAR-konferensen i Durban 31
augusti – 7 september 2001 samt att ge NGO:erna en möjlighet
att påverka vilka frågor som Sverige bör ge största prioritet på
WCAR:s agenda.
NGO-panelen tog ställning till följande frågeställningar:
a) vilka frågor Sverige bör prioritera inför WCAR och vad som
bör förtydligas eller lyftas fram i slutdokumentet
b) vilken roll internationell lagstiftning bör spela i kampen
mot rasism och etnisk diskriminering – om lagstiftningen
bör bli mer effektiv och om ny lagstiftning behövs
c) om WCAR bör fokusera på personer som tillhör särskilt
sårbara grupper
d) om frågan om positiv särbehandling bör ha prioritet på
WCAR:s agenda och om Sverige aktivt bör driva den frågan
inom WCAR
e) vilken roll NGO:erna bör ha i kampen mot rasism och
etnisk diskriminering och på vilket sätt NGO:erna bör samverka med kommunala och nationella myndigheter.
I syfte att bidra med bakgrund till konferensen och regeringens arbete med och erfarenheter av det internationella arbetet inkluderades i programmet två inledande anföranden.
Det första anförandet hölls av departementssekreterare Cafer
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Uzunel från Näringsdepartementet, som berättade om bakgrund, förberedelser samt Sveriges roll i samband med Världskonferensen. Han gjorde en internationell utblick över vilka
frågor olika länder prioriterar i sina slutdokument – i USA
handlar det om frågor om urbefolkningen, globaliseringens
effekter och demokratifrågan. I Afrika fokuserar man på historiska aspekter, framförallt slaveri och kolonialism, både ur
den aspekten att Västvärlden borde be om ursäkt för begångna
oförrätter och betala ersättning för detta. Europarådets konferens slutade med antagandet av en deklaration och allmänna
slutsatser.
Dessa slutsatser handlade bl.a. om erkännandet av internationella konventioner, antidiskrimineringslagstiftningen på
internationell nivå och att införa sanktioner samt inkluderandet av nationella minoriteter och andra utsatta grupper i det
offentliga livet. Ett annat område handlade om utbildning,
medvetandegörande och information och vikten av att i detta
sammanhang utbilda nyckelpersoner.
Konferensdeltagarna betonade särskilt rättsväsendets och
skolans roll i utbildning om mänskliga rättigheter. Även media,
ur aspekten förmedlare av fördomar, togs upp och också hur
viktigt det är med mångfald inom media samt att effektiva
sanktioner och lagstiftning behövs för att beivra den rasistiska
propaganda som sprids via Internet.
Cafer Uzunel informerade slutligen om att ett NGO-forum
äger rum tre dagar före Världskonferensens början. Alla som är
intresserade av att delta kan ansöka om ackreditering hos FN.
I det andra inledningsanförandet berättade juristen Paul Lappalainen om sina internationella erfarenheter som bygger på
ECAR-konferensen (European Conference Against Racism) i
Strasbourg och NGO:ernas möjligheter att framföra sina åsikter på FN:s Världskonferens. Han åskådliggjorde bl.a. skillnader
i Norden – mellan Sverige och Norge – i att involvera NGO:er i
förberedelsearbetet inför konferensen. I Norge fick NGO:erna,
till skillnad från i Sverige, samordningsansvar ett år innan konferensen för att arbeta fram NGO:ernas »position paper« och
också ange vilka NGO:er som skulle delta. Regeringen bekostade också deltagandet för en del av dessa organisationer.
Den norska modellen resulterade i att man kom till Strasbourg med väl utarbetade ställningstaganden om vad man
ville åstadkomma vilket underlättade påverkansmöjligheterna.
Det svenska NGO-deltagandet byggde på mindre förankrade
individinsatser.
NGO-panelens synpunkter och förslag
Efter de inledande anförandena redovisade NGO-panelen sina
synpunkter på panelseminariets frågeställningar. Panelen före-
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slog, som Sveriges prioritering inför WCAR, att samtliga medlemsstater i FN undertecknar och ratificerar alla internationella lagar och konventioner mot rasism och diskriminering
samt betonar vikten av att lägga grunden för en kosmopolitisk
gemenskap.
Vidare föreslog panelen att mediernas roll ska uppmärksammas och att förebyggande insatser bör utformas tillsammans
med målgrupper som mediaföreträdare, journalister och journalisthögskolor som lyfter fram etiska frågeställningar kring
mediabilden av »den andre« och betydelsen av mångfaldsperspektiv. Frågan om mänskligare behandling av asylsökande i
alla länder är också viktig.
Flera paneldeltagare föreslog att frågor om antidiskrimineringsklausuler bör drivas. I frågan om kompensation för slaveri och kolonialism var meningarna delade i panelen. Några
deltagare ansåg att frågan om islamofobi bör drivas av Sverige.
Det framkom också önskemål om att ett forum mot diskriminering, främlingsfientlighet, rasism, nynazism och fascism
bör bildas samt att ansvarig utgivare för hemsidor på Internet
måste krävas.
Positiv särbehandling bör ha prioritet på WCAR:s agenda
och drivas aktivt av Sverige. Den särbehandling som sker inom
grupper som har makt och inflytande bör stoppas.
Vikten av att delegationens sammansättning måste representera och återspegla den mångfald som finns i Sverige betonades
samt att frivilliga organisationers arbete bör uppmuntras och
understödjas utan att de fråntas oberoendet gentemot staten
samt att statens och NGO:ernas roll måste skiljas åt.
Panelen ansåg att Integrationsverket borde ha en avgörande
roll som samordnande myndighet men att det är viktigt att frågor som rör arbetet mot rasism och diskriminering ständigt
bevakas av och med NGO:er. Samarbete måste ske både med
myndigheter och mellan olika NGO:er. Mobilisering i arbetet
mot rasism, nazism och diskriminering bör ske på en lokal nivå
och ett underifrånperspektiv är nödvändigt men hela samhället måste arbeta för integration.
Efter de individuella anförandena initierades en diskussion
där det bl.a. framkom att man inte hade särskilt stora förhoppningar om att positiv särbehandling kommer att accepteras i
Sverige. Vidare ansåg man att det finns anledning att ta efter
Nederländernas lagstiftning vad avser spridande av rasistisk
propaganda på Internet där man direkt kontaktar ansvarig
utgivare som åläggs ta ned propagandasidorna inom 48 timmar.
Förslag framfördes om att panelseminariet bör följas upp
med liknande paneldiskussioner i syfte att se hur arbetet med
föreberedelserna inför Världskonferensen framskrider och för

 21

att stärka relationer och kontakter mellan NGO:er. Önskemål
om att ett NGO-forum bildas framfördes också.
Integrationsverket tog initiativ till en enkät riktad till alla
medverkande organisationer i syfte att komplettera de frågeställningar som panelen tog ställning till i sina anföranden.
Enkäten kunde besvaras anonymt. Elva (11) av tjugoåtta (28)
personer besvarade enkäten. Att fler inte svarade kan tyda på
att deltagarna ansåg att man hade möjlighet att framföra sina
åsikter under panelseminariet.
I enkätsvaren, som inte skilde sig åt i sak jämfört med panelens anförande, framkom bl.a. vikten av att bekämpa strukturell diskriminering, ge bättre information till allmänheten om
ratificerade konventioner om mänskliga rättigheter och ge mer
ekonomiskt stöd till NGO:er som arbetar aktivt mot diskriminering. Vidare framkom betydelsen av aktivt arbete mot spridandet av nynazistisk propaganda via Internet, en effektiviserad
lagstiftning som tillåter positiv särbehandling samt att Sverige
borde spela en mer ledande roll i internationella folkrättsfrågor
och i dessa frågor föregå med gott exempel.
Majoriteten av NGO-panelen ansåg att arbetet med att stödja
att FN:s antidiskrimineringskonventioner tillämpas effektivt
kunde ske via NGO:erna. Samtliga ansåg att lagen borde tilllämpas mer effektivt och några deltagare ansåg att den borde
skärpas. Alla var eniga om att högre bötesbelopp borde utgå
för dem som bryter mot lagstiftningen. Hälften av de organisationsföreträdare som svarade på enkäten ansåg att det största
hindret för att nå målet »noll« diskriminering är att myndigheterna inte tar problemen på tillräckligt allvar.
Total enighet rådde på punkten om att konsultativa processer
med NGO:er inför WCAR är eftersträvansvärda. Enighet rådde
också angående tillämpning av positiv särbehandling och att
NGO:er från Sverige ska representeras i den alternativa NGOkonferensen i Sydafrika.
Under panelseminariet tog några NGO:er initiativ till att
utarbeta ett uttalande – »position paper« – i vilket uppmärksammas flera frågor, bl.a. NGO:ernas roll och deltagande i
Världskonferensen. Detta »position paper« undertecknades av
de flesta deltagare, majoriteten som företrädare för den egna
organisationen och andra som enskilda personer. Uttalandet
skickades till statsminister Göran Persson. Detta var första tillfället som »gräsrotsorganisationer« formulerade en gemensam
ståndpunkt till regeringen inför Världskonferensen.
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Tredje delrapporten – 21 marskonferensen – FN:s internationella dag
mot rasism och etnisk diskriminering
Integrationsverkets 21 mars-konferens blev ett uppskattat initiativ och lyckades med syftet att uppmärksamma FN:s internationella dag mot rasism och etnisk diskriminering som en
diskussions- och mötesplats för NGO:er, politiker och myndigheter. Konferensen var ett resultat av ett nära samarbete, i form
av en arbetsgrupp med representanter från verket och olika
organisationer i NGO-panelen som tillsammans deltog i förberedelserna inför konferensen.
Flera aktörer – politiker, NGO:er, kommuner, myndigheter –
svarade på inbjudan och engagerade sig i verkets initiativ. Alla
medverkande tycktes vara överens om att den 21 mars nästa år
ska manifesteras ännu bättre och tydligare och involvera ännu
fler av samhällets aktörer. Det framkom att det fanns ett stort
behov av mötesplatser för dialog mellan olika aktörer i samhället, inte bara för att uppmärksamma de internationella insatsernas betydelse i arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och
etnisk diskriminering, utan också mötesplatser för dialog med
nationell fokusering.
Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren framförde i sitt inledningsanförande att diskriminerande hinder
måste rivas ner och insatserna mot rasism och främlingsfientlighet förstärkas. Insatser behövs på alla nivåer och inom
olika delar av samhället – internationellt, nationellt och lokalt.
Han menade att internationella organisationer och regeringssammanslutningar tillsammans med NGO:er måste fortsätta
utveckla konventioner, regelsystem och normer och samlas på
den internationella arenan för erfarenhetsutbyte och ställningstaganden. Han betonade även det civila samhällets betydelse
liksom kommunala politikers och lokala insatsers betydelse
i arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering
samt Integrationsverkets ansvar att tillvarata och stödja engagemang.
Jur.dr Peter Nobel, f.d. ledamot av FN:s kommitté mot rasdiskriminering, tog i sitt anförande rubricerat »Hur ska vi
arbeta för att internationella konventioner mot rasism och rasdiskriminering tillämpas på ett effektivt sätt?« upp arbetet mot
diskriminering i internationell och svensk rätt. Han inledde
med påståendet att de flesta svenska politiker och opinionsbildare inte vet tillräckligt om vad mänskliga rättigheter är för
något eller vad det innebär att ha ratificerat en internationell
konvention. Man tycks tro, menade han, att katalogen över
mänskliga rättigheter och de åtgärder Sverige förbundit sig att
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utföra för att förverkliga dessa bara är ett slags meny, en matsedel, där man tar för sig av det man vill ha och ratar resten.
I Sverige är vi pigga på att arbeta fram nya konventioner om
mänskliga rättigheter och i regel också ratificera dem, menade
han, men »tröga som frusna kräldjur« när det gäller att förverkliga dem. Utredningar om vad som krävs av ändringar i
svensk lagstiftning och praxis för att vi ska kunna ratificera en
traktat, utmynnar i regel i förslag om ett minimum av reformer
och en from suck, att det ju alltid går att ändra mera i framtiden om det mot förmodan skulle bli nödvändigt. Peter Nobel
menade att sådana senarelagda ändringar går också mycket,
mycket långsamt att få till stånd.
Joe Frans från European Network Against Rasicm (ENAR)
avslutade talarordningen med att påminna om hur Sverige så
sent som på 1800-talet, närmare bestämt 25 år före August
Strindberg, deltog i slavhandeln – något som ingen talar om.
»Västindiska kompaniet bildades med kungen som största
aktieägare och med lagfäst ensamrätt att bedriva slavhandel
med negrer mellan Afrika och St. Barthélemy« (Göran Skytte:
Kungliga svenska slaveriet). Frans tog också upp det i det närmaste obefintliga samråd som Utrikesdepartementet haft med
antirasistiska organisationer inför förberedelserna inför FN:s
Världskonferens men uttryckte samtidigt sin uppskattning över
Integrationsverkets initiativ att uppmärksamma detta i en av
verkets NGO-paneler som bl.a. resulterade i ett NGO:ernas
»position paper« som skickades till regeringen.
Efter de särskilt inbjudna talarnas anföranden vidtog en
paneldiskussion mellan företrädare för samtliga riksdagspartier angående hur partierna kan samverka för att mobilisera
demokratin till stöd för lika möjligheter och mot främlingsfientlighet och rasism. De medverkande var kommunalrådet
Björn Fries (s) och riksdagsledamöterna Yvonne Ruwaida (mp),
Kalle Larsson (v), Lena Ek (c), Göran Lindblad (m), Anna
Maria Narti (fp) och Magnus Jakobsson (kd). Politikerpanelen
lade under diskussionen fram en del konkreta politiska skiljelinjer samtidigt som det var uppenbart att en bredare politisk
dialog behövs.
Integrationsminister Mona Sahlin betonade i sitt anförande
att mer bör göras för att uppmärksamma den 21 mars och vikten av att kampen mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk
diskriminering förs över nationsgränserna. Hon markerade
vidare att spridning av rasistisk propaganda via Internet måste
stoppas – att ansvarig utgivare därvidlag bör har ett ansvar.
Mona Sahlin betonade också att samarbetet mellan Integrationsverket och NGO:erna behöver bli ännu bättre och tydligare.
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Den öppna diskussionen mellan medverkande, myndigheter,
organisationer och övriga deltagare, som ägde rum under ca 1
timme, utvecklades till en intressant dialog mellan olika aktörer på området. Flera av förslagen och idéerna som lades fram
överensstämde i stor utsträckning med vad som framkommit
under verkets tidigare NGO-paneler, bl.a. behovet av fler forum
för att träffas och diskutera hur man kan utveckla och förvalta
erfarenheter kring arbetet mot rasism och diskriminering samt
att ett antirasistiskt NGO-baserat centrum bör bildas. Även
förslag om bättre samverkan mellan staten och NGO:er samt
att lagstiftning mot diskriminering bör ses över och antidiskrimineringsklausuler införas framfördes.
Slutligen kan sägas att denna konferensdag var startpunkten
till att uppmärksamma FN:s Internationella dag mot rasism
och etnisk diskriminering på det här sättet med en bredare
uppslutning från olika aktörer i samhället – myndigheter, politiker, NGO:er och fackliga organisationer. Mycket tyder på att
den 21 mars kommer att uppmärksammas på liknande sätt
även kommande år.

Utvärderingsenkät om panelens organisationsformer
I samband med det andra panelseminariet som fokuserade
WCAR tog verket initiativ till ytterligare en enkät – denna
gång i syfte att få respons på hur organisationerna som ingick
i panelen uppfattade organisationsformen för seminariet och
om man givits möjligheter att framföra sina synpunkter. Enkäten lämnades in anonymt. Totalt 26 av 27 paneldeltagare svarade.
Resultaten av denna enkät visar att information och material inför seminariet generellt ansågs vara bra. Detta gällde
också den praktiska informationen. Kontakten med ansvariga
på Integrationsverket värderades mycket högt.
Några få personer ansåg att man inte haft möjlighet att framföra sina synpunkter men majoriteten tyckte dock att formen
var bra men att det också går att förbättra med exempelvis
arbetsgrupper, mer diskussion och workshops. En arbetsgrupp,
bestående av 3 representanter från NGO-panelen och ansvarig
för uppdraget Samråd och dialog som sammankallande, bildades i anslutning till seminariet för att ta fram alternativa eller
kompletterande former för framtida NGO-paneler.
Endast två deltagare var under 30 år. Sex kvinnor (av totalt
sju kvinnor i panelen) återfanns bland de som svarat på enkäten. Majoritetens erfarenhet av föreningsliv och arbete mot
rasism och diskriminering kunde räknas i decennier. Majoriteten ansåg också att panelen samlade ett representativt antal
organisationer inom området.

Första delrapporten:

NGO-panelen om insatser
mot rasism, främlingsfientlighet
och etnisk diskriminering

Inledning
Den 15 december inbjöd Integrationsverket ett trettiotal Non
Governmental Organizations (NGO:er) till ett panelseminarium i Stockholm (se förteckning sid 26–27). Panelseminariet
var det första i sitt slag inom verkets uppdrag Samråd och dialog inom den nationella handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och etnisk diskriminering.
Syftet med panelseminariet var att samla synpunkter, idéer
och förslag angående behovet av ytterligare insatser mot rasism,
främlingsfientlighet och etnisk diskriminering och på så sätt
ge de medverkande i panelen en möjlighet att påverka inriktningen av dessa insatser. Panelseminariet syftade också till att ge
regeringen underlag för fortsatta åtgärder i arbetet mot rasism
och etnisk diskriminering.

Tillvägagångssätt
Med program och inbjudan skickades frågeställningar som deltagarna skriftligt skulle besvara och ta med till seminariet. Deltagarna hade också möjlighet att lämna sina synpunkter skriftligt en vecka efter det att panelseminariet ägt rum.
Korta sammanfattningar av verkets samtliga uppdrag inom
den nationella handlingsplanen och EU:s etniska direktiv bifogades i verkets utskick.
Panelseminariet inleddes med ett välkomstanförande av José
Alberto Diaz, samordnare för Integrationsverkets programområde Motverka etnisk diskriminering och för dagen även panelseminarieledare. Därefter följde ett anförande av Paul Lappalainen, jurist och expert på diskrimineringsfrågor. NGO-panelen
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redogjorde sedan för sina synpunkter och idéer kring behovet
av ytterligare insatser mot rasism, främlingsfientlighet och
etnisk diskriminering med utgångspunkt i de frågeställningar
som kommit panelen till del före seminariet. Dagen avslutades
med en sammanfattande kommentar från journalisten Kurdo
Baksi. Panelseminariet spelades in i sin helhet.

Disposition av denna delrapport
Delrapporten bygger på en rapport av panelseminariet som
verket har beställt från journalisten Stieg Larsson, verksam på
Expo. Först redovisas syfte, tillvägagångssätt, frågeställningar
och medverkande. Därefter redovisas inledningsanföranden av
José Alberto Diaz och Paul Lappalainen. Slutligen redovisas
anföranden och sammanställningar av NGO-panelens idéer
och förslag som framkom under seminariet. Anförandena redovisas i bokstavsordning efter respektive organisations namn.

Frågeställningar och medverkande
Följande frågeställningar fokuserades under paneldiskussionen:
1 I medierna och politiken uppmärksammas den växande
rasism och diskriminering som drabbar dem som har rötter i
andra länder och kulturer. I en aktuell EU-rapport får Sverige
kritik för rasism. Inom vilka områden ökar rasismen i dagens
Sverige? Vilka faktorer anser du medverkar till denna negativa tendens?
2 Vilka faktorer är enligt din mening av central betydelse för att
lyckas med samhällsinsatser mot rasism och etnisk diskriminering? Tar kommuner och myndigheter tillräckligt ansvar?
3 Insatserna mot rasism och diskriminering måste ha en lokal
förankring. Vi behöver därför bättre strategier för att utveckla
det lokala arbetet. Hur kan olika aktörer som lokala NGO:er,
kommunala instanser och statliga myndigheter samverka för
att utveckla detta arbete?
4 Vad vet NGO:erna om EU:s etniska direktiv? Hur anser du
att direktiven ska implementeras? Vilka ytterligare aspekter
anser du borde inkluderas?
5 Har du några förslag/idéer om vad som bör göras och vem
som ska göra vad för att 1) bekämpa rasism och främlingsfientlighet och förebygga etnisk diskriminering? 2) öka samhällets och myndigheternas insatser inom dessa områden?

Inbjudna deltagare från NGO:er:
• Afrikanska Akademikergruppen (AAG) George Mengo

-  …
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•
•
•
•

Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) Mkyabela Sabuni
Byrån mot etnisk diskriminering i Norrköping Marina Ettling
Chilenska Riksförbundet Paula Bark
English International Association/Action Group for Positive
Integration, Lund M. Arthur Robinson Diakité
• European Network Against Racism (ENAR) Joe Frans
• Expo Jonas Sundberg och Stieg Larsson
• Fackligt Aktiva Invandrare (FAI) Carlos Nunez och Mariana
Buzaglo
• Fem i tolv-rörelsen/Internationella klubben i Härnösand
Anders Bergman och Jasenko Omanovic
• Finska Klubben i Umeå Raili Borg
• Grekiskt Kulturcentrum Andreas Boukas
• Hasans Vänner mot våld och rasism Anita Wirén och Ulrika
Nilsson
• Immigranternas Centralförbund Maria Hassan
• Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Jorge Pereira
• Integrationsforum i Vänersborg Elmi Abdiyare
• Invandrarpolitiska föreningen/Antidiskrimineringsbyrån i
Malmö Ewa Bolanowski
• Internationella Kvinnoförbundet (IKF) Ulla Herbert
• Kurdiska Riksförbundet Kovan Alan Skönebro och Enver
Karahan
• LO-distriktet i Stockholms län Elio Portocarrero (åhörare)
• Politiskt aktiva för mångfald (PAM) Shadi Larsson och Lotfi
Krifa
• Quick Response/Röda Korsets Ungdomsförbund Peter Fröberg
och David Sandberg
• Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)
Milinko Mijatovic
• SIOS/Unga Allergiker Agata Mecner
• SIOS/Projektet FN:s standardregler i ett mångkulturellt samhälle Ammar Makboul
• Samordningsorganisationer för invandrarföreningar i Umeå
(SIUM) Sebri Ibrahim
• Stockholms turkiska distriktsorganisation Hamza Erdal
• Ungdomsrix/Ungdom Mot Rasism, Kristianstad Katty Tamblay och Jaime Silva
En kort verksamhetsberättelse om de organisationer som aktivt
bidragit med synpunkter och förslag finns att läsa i bilaga 1.

Inledningsanförande
José Alberto Diaz hälsade deltagarna välkomna och betonade
betydelsen av dialog mellan myndigheter och NGO:er i syfte
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att utveckla de politiska insatserna inom området. Diaz sammanfattade därefter de uppdrag som Integrationsverket fått av
regeringen inom den nationella handlingsplanen.
Paul Lappalainen, jurist och expert på diskrimineringsfrågor,
höll därefter ett anförande där han framhöll de resurser och
den kompetens som finns hos NGO:erna, och som på ett annat
sätt än vad som är fallet idag borde vara en kraft att räkna med
i samhället. NGO:erna bör agera som en samlad kraft, menade
han, som gör gemensamma konkreta ställningstaganden i olika
frågor. Inom en snar framtid kommer det att finnas en rad viktiga politiska frågor som en sådan samlad NGO skulle kunna
ta ställning till och bidra till att hitta konkreta lösningar på.
Som exempel på en sådan fråga nämndes FN:s Världskonferens mot rasism i Durban i Sydafrika 31 augusti – 7 september
2001 och hur NGO:erna kan agera på denna konferens – med
eller utan stöd av sina regeringar. Det kommer också att äga
rum en förkonferens med NGO:er i Sydafrika på samma sätt
som på Europa-konferensen mot rasism i Strasbourg. Lappalainen påpekade att just i Strasbourg spelade NGO:erna en stor
roll när det gäller att lyfta fram viktiga sakfrågor i slutdokumentet – bland annat att stater bör se till att offentliga medel
inte går till företag som diskriminerar.
Andra exempel på viktiga frågor är EU:s antidiskrimineringsdirektiv och EU i stort. Beträffande de sistnämnda frågorna kommer European Network Against Racism (ENAR) att
anordna ett s.k. »round table«. Lappalainen menade att det
kanske också finns anledning att bjuda några NGO:er från de
nordiska länderna i syfte att bygga upp ett nordiskt kontaktnät
för att stärka NGO:erna internationellt.
Lappalainen ställde därefter ett antal frågor: Vet NGO:erna
tillräckligt mycket om EU:s antidiskrimineringsdirektiv och om
hur EU har arbetat mot rasism, för att kunna ta ställning?
Tycker NGO:erna att lagar mot etnisk diskriminering ska förstärkas eller ska alla lagar mot diskriminering förstärkas till
samma nivå? Borde NGO:erna stödja en antidiskrimineringslag som omfattar alla diskrimineringsgrunder och som gäller
både inom och utanför arbetslivet? Ska civilrätt gälla både inom
och utanför arbetslivet? Är lagarna effektiva som de är idag eller
vore det bättre med en civilrättslig reglering av det slag som EU
tycks förorda? Bör det bli en samlad ombudsman mot diskriminering och riskerar »våra« frågor i så fall att försvinna? Kan
NGO:erna få inflytande över dagordningen inom EU och därigenom också påverka den svenska dagordningen? Ett exempel
på att så kan vara fallet är att EU:s olika NGO:er tvingade fram
EU-direktiven.
Fler exempel på intressanta frågor är, enligt Lappalainen,
införandet av antidiskrimineringsklausuler i alla offentliga upp-

-  …

29

handlingar och diskriminering på krogar samt frågan om man
ska se på rasism och diskriminering som ett område eller om
man ska skilja på dessa områden. Själv var han av den uppfattningen att rasism och diskriminering är två sidor av samma
sakområde.
Slutligen konstaterade Lappalainen att NGO:erna först borde
prioritera vilka frågor som man anser viktigast – sedan diskutera
finansiering. Att agera, istället för att reagera, inger större respekt hos politikerna, menade han. I detta sammanhang nämndes också att det borde finnas utrymme för en diskussion om
en särskild resurs för att stödja det frivilliga och ideellt grundande arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Internationella exempel på sådana verksamheter är National Bureau Against Racial Discrimination (LBR) i Holland,
Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC) i Danmark och Migration Policy Group i Bryssel.

Anföranden från NGO-panelen
Afrosvenskarnas riksförbund (ASR)
Mkyabela Sabuni, ordförande

Fördelar med etnisk mångfald
och tillämpning av lika särbehandling
Den afrikanska invandrargruppen har drabbats hårdare av diskrimineringen på arbetsmarknaden än andra grupper i samhället. I vissa grupper har arbetslösheten uppgått till mer än
90 procent. Många arbetssökande har inte ens fått chansen
att komma till en anställningsintervju. ASR har därför aktivt
engagerat sig inom detta område. En av de insatser som ASR
med stor framgång bidragit med är arbetsmarknadsprojektet
SIMBA, som riktades till arbetslösa afrikanska kvinnor i Stockholm. På grund av den individbaserade arbetsmetod som tilllämpades har 200 afrikanska kvinnor fått arbete.
Förutom individanpassning vid förmedling av arbete behövs
dessutom etnisk mångfald och mångfald av tjänster anpassade
till olika målgrupper. Det är uppenbart att det idag råder högkonjunktur. Det är också uppenbart att det är svarta som kommer att anställas sist och som därmed kommer att vara «först
ut» under dåliga tider. Därför bör man utnyttja alla resurser
som kan underlätta för den enskilde att komma in i arbetslivet
så fort som möjligt.
Förslag:
Använd »morot och piska« för att skapa lika särbehandling.
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»Morot« behövs som stimulans för att företagen börjar sträva
efter etnisk mångfald. »Piska« bör användas mot företag som inte
uppfyller kriterier för lika behandling. Företag med ett visst antal
anställda måste utarbeta en mångfaldsplan.
Utbildningsinsatser om lagen om diskriminering på arbetsmarknaden och om fördelar med etnisk mångfald i arbetslivet bör prioriteras.

Skärpt tillämpning av lagen nödvändig
Svarta drabbas dagligen av den öppna diskrimineringen, främlingsfientligheten och rasismen i samhället. Många blir inte
insläppta på krogar, restauranger och diskotek på grund av
sin hudfärg. Våld mot svarta, både psykisk och fysisk misshandel, är mycket utbredd på sådana platser. Polisanmälningar tas
ofta inte på allvar och många ärenden når inte våra domstolar.
Många väljer därför att inte polisanmäla – man upplever detta
helt enkelt som meningslöst. Då det förekommer ett större
antal oberoende polisanmälningar om diskriminering mot en
och samma krog kan man förmoda att händelserna inte är
slumpmässiga utan att diskriminering sker rutinmässigt.
Idag klarar sig krogägaren ofta genom att ogenerat påstå att
den som nekats inträde »var berusad«, »uppträdde störande«,
»bråkade med vakterna« och liknande. För att få rätt måste den
som gjort anmälan bevisa att så inte var fallet.
Förslag:
Dra in krog- och restaurangtillstånd efter ett visst antal polisanmälningar eller varningssignaler. Attityden mot de krogar och restauranger som inte släpper in svarta bör skärpas på samma sätt
som lagen mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.
Formulera lagen så att omvänd bevisbörda gäller dvs. om någon
nekats entré p.g.a. att han/hon »varit berusad«, har »uppträtt
störande« etc. så ska krogägaren kunna bevisa att så varit fallet –
inte tvärtom.
Utbilda krog- och restaurangägare, poliser m.fl. om lagen och om
konsekvenserna av att diskriminera på offentliga platser.

Förstärkt stöd till brottsoffer
För att bemöta det stora behov av information, psykosocialt
stöd och juridisk expertis som finns hos personer som varit
utsatta för misshandel och våld med rasistiska och främlingsfientliga förtecken har ASR startat en rådgivnings- och stödmottagning. Verksamheten bedrivs idag utan nämnvärt stöd
från samhällets sida. Vi kan erbjuda medicinsk, juridisk och
själavårdande kompetens.
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Förslag:
Ge stöd till verksamheter som riktar sig till rasismens offer. Det
behövs resurser för att utveckla en sådan verksamhet som är ett
komplement till samhällets övriga insatser mot diskriminering
och rasism.

Bättre dialog och delaktighet behövs
Det svenska föreningslivet har varit av mycket stor betydelse för
utvecklingen av den svenska demokratin – inte minst genom
sin demokratiska fostran. Många chefer i det svenska samhället, både inom privat- och offentlig sektor, har rekryterats från
organisationslivet vilket därför kan sägas vara en social mötesplats där man har möjlighet att utveckla ledaregenskaper.
Idag finns en tendens att dela upp organisationer i Aoch B-lag där man betraktar invandrarföreningar som B-lag.
Invandrarföreningar tillmäts en underordnad betydelse till och
med i de frågor som berör dem själva.
Denna attityd finns särskilt i kommuner men också hos
många tjänstemän och handläggare inom statliga förvaltningar.
De offentliga institutionernas dialog och samverkan med föreningslivet riktar sig i första hand till etniskt svenska organisationer, även i de frågor som berör invandrare, där istället
invandrarföreningar kunde vara bättre skickade. Detta leder i
sin tur till att den kompetens och de resurser som finns inte tas
tillvara. Ytterst leder detta till att föreningarna inte har någon
möjlighet att påverka politiken, särskilt kommunpolitiken, då
man heller inte betraktar invandrarföreningar som remissinstanser.
Det svenska föreningslivet har misslyckats – eller saknat
ambitionen – att integrera invandrare i sina organisationer.
Vissa framsteg har kunnat skönjas inom idrottsrörelsen, men
invandrare lyser med sin frånvaro i det övriga svenska föreningslivet. Detta gäller också de politiska partierna även om vissa
marginella förändringar har skett. Med den svaga status som
tillmäts invandrarföreningar blir konsekvensen att dessa enbart
ses som en målgrupp som behöver omhändertas.
Metoder för att höja invandrarföreningarnas status bör
utvecklas. Detta kan ske dels genom ökad dialog och samverkan mellan invandrarföreningar, myndigheter, institutioner
och politiska partier och dels genom bättre resursfördelning.
Metoder bör också utvecklas för att integrera invandrare i politiken. Dörrarna till partier och till svenskt föreningsliv måste
öppnas. Kvalitetsutvecklingen av invandrarföreningarnas verksamhet måste också stödjas.
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Förslag: Det behövs mer kunskap och större kompetens hos tjänstemän och handläggare i frågor om mångfald och resursfördelning.
Politiska partier och alla organisationer inom föreningslivet bör
anta integrationspolitiska handlingsplaner som främjar mångfald i den egna organisationen.

Bilden av Afrika måste förändras
Skolan har den viktigaste rollen i samhället när det gäller kunskapsöverföring och attitydpåverkan angående andra länder
och olika etniska grupper. Vad vet svenska ungdomar om Afrika
och dess historia? Vad vet ungdomar om kolonialismen och
slavhandeln? Vad vet man om den tidiga afrikanska historien
före slavhandeln och vad vet man om det moderna Afrika? Vilken bild förmedlas via skolböcker om Afrika och andra länders
historia? En förändrad syn på Afrika kan bana väg för stora
framsteg i arbetet med att motverka rasism och främlingsfientlighet som drabbar de svarta.
Förslag:
Anpassa skolplanen efter mångfalden. Gör en översyn av skolplanen så att den anpassas till det nya mångfaldssamhället. Skolböcker som förmedlar förlegade rasistiska och främlingsfientliga
attityder bör tas bort från skolbokshyllorna. Samma åtgärder bör
vidtas av ansvariga på biblioteken. Lärarutbildningen bör anpassas till samhällets mångfald.
Behandla kolonialismen och slavhandeln på ett ansvarsfullt och
objektivt sätt, och ge denna historia en plats i skolans historieundervisning. Likställ dessa dramatiska historiska händelser
med det nazistiska våld som ägde rum under andra världskriget. Alla dessa händelser härrör från samma grundsyn – nämligen att människor inte har samma värde.
Ge stöd till organisationer som arbetar med att förändra bilden av Afrika i Sverige. Insatser som riktas till skolor, daghem
och allmänhet är i skriande behov av stöd för att utvecklas.
Etniska grupper diskrimineras på så sätt att man inte får den
modersmålsundervisning som man har rätt till. De flesta afrikanska ungdomar drabbas av detta då de flesta barn inte får tillgång till någon lärare. Även om man råkar ha en modersmålslärare så får barnen likafullt inte den undervisning de behöver
eftersom läraren ofta i praktiken även fungerar som stödlärare
i andra ämnen. På så sätt uppnås inte ens ett minimum av de
kvalitetskrav på modersmålsundervisningen som borde kunna
ställas.
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Byrån mot etnisk diskriminering i Norrköping
Marina Ettling, arbetar med interkulturell kommunikation
Diskriminering inom arbetslivet ökar liksom ungdomsvåld
med rasistiska inslag. Bidragande orsaker till detta är bl.a.
arbetslöshet, minskade resurser i skolan och inom polisen men
också normupplösning och otrygghet hos människor.
Viktiga faktorer för att lyckas med insatser mot rasism och
diskriminering är engagemang, samarbete på alla fronter och
mer samordning av åtgärder. Dessa åtgärder måste vidtas i samverkan mellan lokala NGO:er, kommunala instanser och statliga myndigheter. Det behövs även utbildning av all personal i
hela den kommunala hierarkin.
För att lyckas med insatser mot rasism måste dessa vara en
angelägenhet för alla. Polisen och andra myndigheter måste
agera mer konsekvent mot ungdomar som uppvisar rasistiska
tendenser eller dras till rasistiska grupper. Projektpengar får
inte slösas bort på meningslösa tillfälliga initiativ som inte har
fast förankring eller genomtänkta mål eller saknar »broar« till
andra projekt. Vi har ingen nytta av öde öar utan förbindelser.
Det kan skapa segregation istället för integration.
Det bör också skapas möjligheter till personliga möten i samhället.
Förslag:
Utbilda kommunala »mångfaldsambassadörer« som kan fungera
som spindeln i nätet och ha ansvaret för att utbildning av personal genomförs. Kommunerna behöver en pådrivare.
Alla kommuner bör få i uppdrag att informera om och göra upp
en plan för hur man ska implementera EU:s etniska direktiv. Ett
sätt är att arrangera workshops för nyckelpersoner. NGO:erna bör
också ha ett nära samarbete med kommunen.
Avslutningsvis kan sägas att arbetet mot rasism och diskriminering inte kan vila på en enskild myndighet eller några få
ideellt engagerade människor i kommunerna utan är en nationell uppgift. Alla måste hjälpas åt och alla tillgängliga resurser
måste samlas i detta arbete.

English International Association/
Action Group for Positive Integration
M. Arthur Robinson Diakité, folkrättsjurist
Rasismen i Sverige ökar i samhället – på arbetsplatser, i fikarum, vid köksbord, bland äldre, i sportklubbar, på högskolorna
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och bland invandrargrupperna själva. Faktorer som bidrar till
detta är bl.a. rädsla inför framtiden – för vad ett »gränslöst EU«
verkligen betyder för Sverige och för det svenska folkets trygghet. Andra bidragande faktorer är politikernas vägran att tala ut
om sin rädsla, och massmedias (särskilt de trycktas) jakt efter
»a good story«, det vill säga den negativa bild av icke-européer
som media förmedlar.

Presstöd till NGO:er
Även invandrarnas politiska svaghet, låga profil och tystnad i
politiken, i massmedia och i vardagslivet (på posten, på banken och andra ställen) är av stor betydelse. Alla dessa faktorer,
bland flera andra, har bidragit till den ökning av rasism vi ser i
dagens Sverige.
Förslag:
Någon form av presstöd bör inrättas för invandrarföreningarnas
egna tidningar och tidskrifter. Om invandrarföreningarnas och
NGO:ernas egna medier stärks kommer kommuner att kunna
utveckla mer förståelse och bättre kunskap om invandrare och
deras specifika problem och frågeställningar.

Samhällsinsatser på olika nivåer
mot rasism och etnisk diskriminering
De faktorer som är av central betydelse för att lyckas med samhällsinsatser mot rasism och etnisk diskriminering är bland
annat följande: 1) utbildning av allmänheten 2) politisk debatt
och strängare lagar mot diskriminering med skärpta straff. Att
bedriva diskriminering måste vara straffbart på alla nivåer.
Förslag:
Sverige ska ha en samlad ombudsman för mänskliga rättigheter
mot alla sorters diskriminering, motsvarande Human Rights
Commission som finns i Kanada och New York.
Sverige borde ha särskilda antidiskrimineringsklausuler i offentliga upphandlingar.
EU-direktiven (2000/43/EC, 29 juni, 2000) borde tas direkt i sin
helhet utan några reservationer eller extra betänketid.
Den lokala förankringen spelar en stor roll i arbetet mot rasism
och diskriminering. En strategi för insatser bör bland annat
beakta följande:
Förslag:
Integrationsverket och Näringsdepartementet bör förstärka lokala
invandrarbaserade NGO:er med medel och förtroende. Lokala
NGO:er skulle därmed få en starkare röst inom media och politik.

-  …

35

Kommuner och myndigheter bör genom Kommunallagen få ett
ansvar att motverka rasism och diskriminering. I till exempel
USA och Nederländerna har sådana initiativ bland annat resulterat i lokalt stöd till antidiskrimineringsbyråer.

NGO:ernas roll har internationell betydelse
NGO:ernas deltagande i internationella sammanhang kan kraftigt förstärka arbetet mot rasism och främlingsfientlighet, förebygga etnisk diskriminering och öka samhällets och myndigheternas insatser. Sverige borde, liksom USA och andra länder,
se till att särskilda medel ges till NGO:er för att delta i EU:s
och FN:s möten för NGO:er, som äger rum runt om i världen.
Det är mycket konstigt att de svenska NGO:erna som deltar i
internationella möten bara är de stora föreningarna, till exempel Rädda Barnen och Svenska FN-förbundet. På alla de möten
som gällt stora och centrala frågor och där vi varit närvarande
har det aldrig deltagit någon invandrarbaserad NGO från
Sverige. En bra tidpunkt att ändra på detta förhållande är vid
FN:s Världskonferens mot rasism, som kommer att äga rum år
2001.

Expo
Jonas Sundberg

Prioritering av permanenta
strukturer och långsiktiga lösningar
Det eviga »kampanjandet« som präglat det demokratiska samhällets respons under 1990-talet måste få ett slut. Vi behöver
inte fler affischkampanjer, inte mer produktion av antirasistiska
rockmärken, inte ytterligare välmenande jippon och en situation där stora pengar satsas på pysselsättning av ungdomar och
naiva kortsiktiga projekt.
Problemen med rasism och diskriminering kommer inte att
slutgiltigt lösas under vår livstid; däremot finns en överhängande risk att rasistiska och nationaldemokratiska grupper kommer att sätta demokratins värdegrund på prov redan under det
kommande decenniet. Kamp mot rasism och diskriminering
kommer i det perspektivet att handla om en kamp för demokrati.
Förslag:
Prioritera resurser till permanenta strukturer, grupper och institutioner med uttalad målsättning att värna det demokratiska samhället mot rasism, antisemitism, diskriminering och intolerans.
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Satsa resurser på långsiktiga projekt. I det avseendet finns ett flertal grupper som kan dokumentera att de besitter kompetens, erfarenhet och kunskap, och som med knappa resurser i många år
utgjort frontlinjen i kampen mot rasism. Dessa måste tas tillvara.

Ökade satsningar på tvärvetenskaplig
forskning och en nationell kunskapsbank
Det senaste året har det talats mycket om att »Sverige behöver
en nationell kunskapsbank om rasistiska och högerextrema
företeelser«. En sådan kunskapsbank existerar redan. Den finns
hos Stiftelsen Expo och har byggts upp under drygt 30 års tid.
Trots att Expos arkiv anses ha ett omistligt värde och fungerar som första anhalt för t.ex. en rad massmedia, uppsatsskrivande studenter, lärare, jurister och myndigheter som söker
information om extremhögern, finansieras verksamheten nästan uteslutande genom knapphändiga frivilliga bidrag och privata sponsorer. Expo saknar helt statliga medel för sin verksamhet.
Situationen är inte annorlunda för flertalet andra forskare,
researchers och NGO:er med dokumenterad mångårig seriös
verksamhet. Det kan knappast hävdas att forskningen om antidemokratiska och rasistiska grupper prioriteras nämnvärt i
Sverige, ens på akademisk nivå.
Förslag:
Sverige behöver ökade satsningar på både akademisk och tvärvetenskaplig forskning om rasism och diskriminering. Sverige behöver kunskap, som är en förutsättning för all övrig antirasistisk
verksamhet. Expo förespråkar följaktligen en rejäl satsning på
forskning och kunskapsinhämtning om diskriminering, rasism
och antidemokratiska grupper. Satsningen måste vara långsiktig
och syfta till att stärka det allmänna medvetandet om antidemokratiska företeelser.
Att bygga en nationell kunskapsbank om hela spektrat av företeelser och relaterade ämnen är en process som kommer att ta
många år och måste omfatta experter från vitt skilda fält. Satsningen måste omfatta de grupper och institutioner som redan
bedriver en dokumenterat seriös och långsiktig verksamhet.
Nationellt antirasistiskt centrum för att stödja brottsoffer
Expo tar i allmänhet avstånd från socialterapeutiska åtgärder
som lösning på politiska problem, som syftar till att bistå
enskilda nazister att »förbättra sina liv«, eller »få en ordentlig
utbildning« etc. Det finns redan sociala program för ungdomsbrottslingar; det behövs inte specifika program för »nazistiska
ungdomsbrottslingar«, lika lite som det finns behov av speci-
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fika program för »socialdemokratiska ungdomsbrottslingar«
etc.
Förslag:
Antidemokratiska krafter lever på att skapa hot och rädsla i
det demokratiska samhället. Expo förespråkar en satsning på ett
»nationellt antirasistisk centrum«, där rasismens offer kan få stöd,
råd, hjälp och kunskap.
Det kan handla om till exempel invandrare som blir föremål
för trakasserier, homosexuella som utsätts för politiskt motiverad misshandel, journalister som utsätts för olaga hot etc.
Ett antirasistiskt centrum måste kunna erbjuda kunskap och
kompetens om rasistiska och antidemokratiska grupper, fungera som kunskapsbank för skolor och allmänhet och måste
kunna erbjuda konkret hjälp till hotade eller utsatta personer;
skydd, advokathjälp etc. Det finns med andra ord goda skäl att
överväga att placera den nationella kunskapsbanken i anknytning till ett sådant centrum.
Ett antirasistiskt centrum måste kunna fungera som paraplyorganisation, nätverkscentrum och länk mellan olika NGO:er,
invandrargrupper och olika myndigheter.
Ett antirasistiskt centrum måste till stor del vara statligt
finansierat, men måste samtidigt kunna agera självständigt och
oberoende av staten. I det avseendet handlar det om förtroende; ett fungerande antirasistiskt centrum måste även kunna
erbjuda hjälp till personer som utsatts för statlig eller institutionell diskriminering.

Breda politiska lösningar och nationell konferens
Som tidigare nämnts; den högerextrema frammarschen i
Europa utgör en utmaning mot det demokratiska samhället.
Frågan om demokrati eller icke-demokrati kommer att stå högt
på dagordningen under överskådlig framtid, i takt med att olika
nationalistiska grupperingar växer sig starkare i Europa. I det
läget måste samhället ge ett seriöst svar. Där fordras breda politiska lösningar och samförstånd och där får ingen tvekan eller
oenighet råda mellan de politiska aktörerna. I översättning kan
man säga att vänstern och högern i samhället får (och bör) vara
oense i nästan vilken fråga som helst utom just detta – ett absolut avståndstagande från rasistiska, antisemitiska och högerextrema grupper.
Ett sådant ställningstagande förpliktigar dock och får inte
stanna vid meningslösa politiska fraser, utan måste följas av
konkret handling och konkreta utfästelser.
Förslag:
Expo föreslår att regeringen eller demokratiministern inbjuder
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till en nationell konferens om rasism och antidemokrati. Målsättningen bör vara att utarbeta ett gemensamt ställningstagande och
att skapa en permanent tvärpolitisk plattform för demokratiskt
värn.

Arbetsmarknadens parters ansvar
Fackföreningsrörelsen måste in på banan i kampen mot rasistiska företeelser i samhället. LO och TCO har under gångna
år spelat en alltför blek roll. SAF och andra arbetsgivarorganisationer måste redovisa vilka åtgärdspaket och förslag de har
för att motverka diskriminering och uppmuntra integration på
arbetsplatserna.
Här gäller samma resonemang som för de partipolitiska
aktörerna; arbetsgivare och arbetstagare får (och bör) vara
oense om i stort sett vilken fråga som helst, utom just detta –
ett absolut avståndstagande från rasistiska, antisemitiska och
nationaldemokratiska företeelser. Den sortens företeelser hör
inte hemma i ett civiliserat samhälle.
Förslag: Expo föreslår att Integrationsverket tar initiativet att
sammankalla den högsta ledningen för arbetsmarknadens parter
till en konferens där frågor om rasism och integrationsarbete
ventileras. Konferensen bör utmynna i ett upprättande av en
permanent organisation eller plattform där fackföreningar och
arbetsgivare gemensamt söker samförståndslösningar och driver
gemensamma projekt mot rasism och diskriminering.

Skolans roll i det anti-rasistiska arbetet
Skolan utgör den absolut viktigaste institutionen i det demokratiska samhället. Skolan är dock ingen »neutral utbildningsinstans« i frågor som rör demokrati och antidemokrati; skolan
har tvärtom i allra högsta grad i uppgift att värna det demokratiska samhället. Här finns tre punkter som måste diskuteras
i relation till både en nationell handlingsplan mot rasism och
Integrationsverkets allmänna uppdrag.
För det första: Under senare år, inte minst det allra senaste
året, har vi på Expo noterat allt fler exempel på att ledningen
vid olika skolor aktivt bromsar politisk verksamhet och aktivitet bland eleverna. Vid flera fall var orsaken densamma: skolan hade varit föremål för flygbladsutdelning och affischering
från Sverigedemokraternas sida och skolledningen hade reagerat genom att förbjuda all form av politiskt informationsarbete.
Det är ljusårs skillnad mellan ett nationaldemokratiskt parti
som Sverigedemokraterna – som sprider ett i grunden rasistiskt och antidemokratiskt budskap – och politiska ungdomsförbund som bedriver demokratisk politisk verksamhet. När
skolan förbjuder demokratiska organisationer att sprida sitt
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budskap därför att en antidemokratisk organisation har gjort
det, så sänder det en utomordentligt dålig signal till ungdomar.
Dels likställer skolan demokratiska och antidemokratiska
grupper – vilket ju är ett alldeles oerhört negativt inslag i utbildningen. Dels lämnar skolan fältet fritt för antidemokratiska
grupper (som ju fullkomligt struntar i skolledningens dekret)
att fortsätta att bedriva rasistisk propaganda.
Förslag:
Expo anser att en nationell handlingsplan tvärtom bör uppmuntra ungdomar att bedriva antirasistiskt demokratiskt arbete
på skolor, och uppmuntra demokratiska politiska ungdomsförbund att gå ut i gemensamma kampanjer. (Återigen: de politiska
ungdomsförbunden får och bör vara oense i vilken fråga som helst
utom just denna.)
För det andra: Då vi på Expo föreläser i skolor – vilket sker
med en viss regelbundenhet hamnar vi ofta i diskussioner med
lärare som uttrycker frustration över bristen på diskussion i
frågor som rör demokrati och antidemokrati, mobbning, tolerans och intolerans och relaterade ämnen.
Förslag:
Expo förespråkar en översyn av läroplanen så att demokratifrågor
får en självklar central plats i undervisningen.
För det tredje: Vår erfarenhet är att lärare som arbetar mot
rasism och främlingsfientlighet ofta hamnar i situationer där
de blir den »ende läraren« på skolan som tar tag i ämnet. Det
är måhända en naturlig reaktion att andra lärare gärna »skjuter
över« frågan till någon annan.
Förslag:
Expo förespråkar att en nationell handlingsplan mot rasism tar
initiativet till att uppmuntra bildandet av tvärvetenskapliga lärargrupper som värnar demokratin mot rasism och främlingsfientlighet, och till bildandet av nätverk bland lärare som kan samverka
med varandra på olika skolor i kommunerna. För detta ändamål
måste specifika resurser, studiemedel och tid anslås.

Främlingsfientlighet ej de ungas problem
Framväxten av högerextrema och antidemokratiska grupper är
inte, som många tror, ett »ungdomsproblem«. Det är i allra
högsta grad ett problem för de vuxna i samhället. Däremot är
det ofta ungdomar som är måltavlor för de högerextrema gruppernas propaganda och rekryteringsförsök, samtidigt som det
är den vuxna generationen som har ansvar för att fostra och
utbilda ungdomar.
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Förslag:
Expo anser att vuxengruppen måste stärkas i sin demokratiska
övertygelse, för att den i sin tur ska kunna påverka ungdomar. En
nationell handlingsplan bör ta fram utbildningspaket för vuxengruppen, och uppmuntra föräldragrupper att ingå i till exempel
lärarnätverk mot rasism.

Stöd till NGO:er
Expo förespråkar att dokumentet, Report from the Forum
of Non-Governmental Organizations från NGO-konferensen i
Strasbourg (11 oktober 2000), översätts till svenska och att en
studiegrupp tillsätts för att avgöra vilka förslag som kan och
bör tas upp i den nationella handlingsplanen mot rasism.
Förslag:
Expo anser att NGO:erna ofta utgör ryggraden i det demokratiska samhället och bör få ett avsevärt större stöd än vad som tidigare varit fallet. Men satsningarna bör riktas mot långsiktiga och
genomtänkta projekt med konkreta målsättningar, t.ex. Röda korsets »Quick Response«, lokala gräsrotsorganisationer med dokumenterad mångårig verksamhet etc.

Fackligt Aktiva Invandrare (FAI)
Carlos Núnez, ordförande och Mariana Buzaglo
Vi lever i ett segregerat samhälle. I Sverige råder nämligen
etnisk diskriminering i arbetslivet. Vi vet att arbetslösheten
är mycket högre bland invandrare än bland svenskar. Vi vet
också att invandrare ofta arbetar i yrken där de är överkvalificerade och därtill får en lägre lön än svenskar med motsvarande utbildning. Detta skapar en situation av maktlöshet och
utanförskap som sprider sig bland människor, vilket i sin tur
leder till att demokratin försvagas. Det svenska folkhemmet har
fått sin bakgård.
FAI tror på människans eget ansvar i ett demokratiskt samhälle. Ett integrerat samhälle kommer inte att falla ned från
himlen – ingen kommer att ordna det åt oss. Det måste vi skapa
själva. Demokrati förutsätter samtal och dialog på lika villkor,
delaktighet, ansvar och handling. FAI:s budskap kan sammanfattas i tre ord: mobilisering, samverkan och kunskap.

Staten och fackföreningsrörelsen måste vara förebilder
Som arbetsgivare bör staten och fackföreningsrörelsen vara en
förebild när det gäller integration och mångfald. Vi anser därför att de snarast bör se till att de verkligen blir de förebilder
de bör vara i integrationsarbetet. Först när staten och fackför-
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eningsrörelsen tar sitt ansvar som arbetsgivare kan man kräva
av övriga arbetsgivare att de också ska ta sitt ansvar.
Förslag:
Vi menar att man förutom upprättandet av mångfaldsplaner
också bör vidta aktiva åtgärder för att invandrare ska få möjlighet
att använda och utveckla sin kompetens, t.ex. mentorsprogram
och särskilda utvecklingsplaner.

Pensionerna
Det nya pensionssystemet ger full garantipension till den som
har bott i 40 år i Sverige (mellan 25 och 64 års ålder). Det innebär att invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder – ofta
med många års yrkesliv i hemlandet – inte har någon möjlighet
att få en full garantipension. Detta innebär att invandrare kraftigt missgynnas av det nya pensionssystemet. Dessvärre råder
det mycket okunskap om detta.
Förslag:
Vi anser därför att berörda myndigheter borde verka för att initiera ett brett program med information och folkbildning kring
denna fråga.
Kärnan i den nuvarande situationen i Sverige är att det existerar en strukturell diskriminering. Pensionssystemet liksom
invandrarnas övriga situation på arbetsmarknaden måste utredas från ett integrationsperspektiv.

Ett och ett halv år med lagen
Lagen mot etnisk diskriminering har fyllt ett och ett halvt år.
Fackligt aktiva invandrare var glada och förhoppningsfulla när
den nya lagen kom. Idag måste vi dessvärre konstatera att arbetet går mycket trögt. Hur många känner till den nya lagen? Vilken status har den? Hur många kan hantera den? Var är viljan
att göra någonting konkret? Hur många mångfaldsplaner har
myndigheter, organisationer och företag kunnat leverera? Väldigt få!1
1 Hearing angående lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering. Frågor om diskriminering i arbetslivet är en viktigt del av
Fackligt Aktiva Invandrares verksamhet. I samarbete med ett antal
riksdagsgrupper kommer FAI att genomföra en hearing i Riksdagshuset den 6 februari 2001 Syftet är att utvärdera effekterna av den nya
lagen och samtidigt ge de olika aktörerna, det vill säga myndigheter,
arbetsgivare, fackliga organisationer med flera, möjlighet att redovisa
sitt arbete på området. Medverkande i panelen ska vara bland annat
DO, LO, SAF, ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott m.fl.
Representanter för invandrarorganisationer är välkomna.
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Förslag:
Diskriminering i arbetslivet är inte en »invandrarfråga« – det
är en arbetsmarknadsfråga och måste behandlas som sådan. Det
krävs bred information och utbildning.

Fem i tolv-rörelsen/Internationella klubben i
Härnösand
Anders Bergman, ordförande, och Jasenko Omanovic
Begreppen integration och mångfald myntas i snart sagt alla
läger. Efter årtionden har frågan också hamnat på den politiska
dagordningen. De politiska partierna arbetar fram nya välformulerade integrationsprogram och handlingsplaner. Men ute
i samhällslivet är verkligheten långt från de säkert välmenta
formuleringarna.
Bostadssegregation, arbetslöshet, utanförskap och maktlöshet drabbar de nya svenskarna allra hårdast. Och den nakna
rasismen breder ut sig och ser våldet som sitt naturliga vapen.
Det som många trodde var omöjligt i det svenska folkhemmet
är idag en realitet. Mord med rasistiska och nazistiska motiv är
ett faktum när vi går in i ett nytt årtusende. Det verkar som om
vi ingenting har lärt av historien.
Men det finns också nya positiva initiativ. Runt om i landet
drivs ett framgångsrikt opinionsarbete mot de mörka krafterna, ett enträget arbete av ideella eldsjälar i olika frivilligorganisationer, ofta utan uppmärksamhet. I medierna upptar fortfarande mord, sex, bantning och aktier det största utrymmet.
Positiva initiativ och projekt med erkänt goda resultat, ofta
med små eller inga ekonomiska stöd, möts med tystnad och likgiltighet. Antalet hot mot politiker och andra makthavare som
äntligen vågar säga ifrån ökar kraftigt. Men även de avskyvärda
hoten har en »positiv« ingrediens. Alltfler vågar idag öppet ta
avstånd från rasism och nazism. Det har gjort makthavarna
medvetna om den negativa utveckling som ägt rum. Det som
tidigare skett i det fördolda har kommit upp till ytan.

Massiv folkbildningsinsats till gammelsvenskar
Nu är det dags för oss alla att öppna ögonen och kasta de fördomsfulla skygglapparna! Var femte medborgare i landet har
utländskt ursprung och bidrar varje dag till det svenska välståndet. Det mångkulturella Sverige är här för att stanna. Varför tar vi inte tillvara den mångfald som vi talar så varmt om?
Det är bara att sätta igång. Fatta de nödvändiga besluten i såväl
politiska instanser som i företagen och ta vara på den enorma
resurs som redan finns i kompetenta medborgare, oavsett hud-
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färg, etnisk tillhörighet och religion. Så här vill vi konkretisera
den allmänna diskussion som bara inletts och som måste fortsätta:
Förslag:
Inled en massiv folkbildningsinsats om det mångkulturella Sverige
speciellt riktad till oss gammelsvenskar.

Gratis grundutbildning på Internet
Vi måste lära känna våra fördomar! För mycket av integrationen är enkelriktad och inriktas bara mot invandrare. Innehållet i folkbildningsinsatserna bör utformas i nära samarbete
med invandrarorganisationerna. Studieförbund och offentliga
utbildningsanordnare bör få i uppdrag att genomföra satsningen med utökat statligt stöd. Nya utbildningsformer som
till exempel distansundervisning bör prövas. En gratis grundutbildning över Internet i »Det mångkulturella Sverige« bör tas
fram. Den mångkulturella kunskapen måste in i varje hem.
Mer forskning på universitet och högskolor
Kunskapen om det mångkulturella Sverige kommer att bli en
oundgänglig kompetens och en merit, oavsett vilket jobb man
har. Detta har både seriösa och mindre seriösa konsulter redan
insett. Här måste också det allmänna utbildningsväsendet visa
framfötterna på ett betydligt bättre sätt. De små högskolorna
har här en utmärkt chans att profilera sig inom ett kunskapsområde som är framtidsinriktat. Högskolorna bör också få nya
uppdrag att inleda riktade högskoleutbildningar för personer
med utländsk bakgrund. Det kan vara lärare, vårdpersonal och
naturvetare för att nämna några viktiga yrkesgrupper. Efter ett
»preparandår« ges deltagarna företräde till den ordinarie högskoleutbildningen – med andra ord, »positiv särbehandling«
inom högskoleutbildningen.
Förslag:
Ge högskolor och universitet utökade uppdrag inom forskning och
utbildning inom mångfaldsområdet.

Medias ansvar
Det räcker inte med att en och annan programledare är av
utländskt ursprung. Programinnehållet måste ha högre kvalitet. Kunskapsnivån hos landets journalister måste också höjas.
Journalistutbildningen måste ha ett större inslag av mångkulturell kunskap.
Förslag:
Media, framförallt Sveriges Radio och Sveriges Television, media i
allmänhetens tjänst, måste i sitt utbud ta ett större ansvar för att öka
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intresset och kunskapen om det mångkulturella Sverige.

Ställ antidiskrimineringskrav vid upphandling
Vissa storföretag har redan framsynta mångfaldsplaner som
ställer krav på deras underleverantörer. Här måste offentliga
arbetsgivare som mångmiljardbeställare skärpa sig, ta sitt ansvar
och visa vägen för den övriga marknaden. Det bör också finnas
någon form av »morot« till företag som visar upp bra resultat
inom mångfaldsområdet – varför inte skattereducering?
Det är viktigt att påminna om att rasism och diskriminering
också ger skador på landets ekonomi, utveckling och arbetsmarknad. Integrationspolitiken är med andra ord en fråga som
måste engagera både fackförbund och arbetsgivare.
Förslag:
Offentliga och privata uppdrags- och arbetsgivare måste i sin
upphandling ställa krav på att leverantörerna har en mångfaldspolicy som tydliggör att man inte accepterar diskriminering på
arbetsmarknaden.
Alla arbetsplatser bör kunna disponera exempelvis fem timmar
för utbildning i rasism, främlingsfientlighet och demokratifrågor.
Initiativet bör jämställas med till exempel MBL-satsningen.

Övriga samhällsinsatser
En speciell »diskrimineringsdomstol« med specialkompetens
inom området bör inrättas. Åklagare måste ges specialistutbildning för att kunna hantera mål som rör rasistisk brottslighet, precis som åklagare kan erhålla utbildning för komplicerade ärenden som rör till exempel ekonomisk brottslighet eller
incestfall.
Förslag:
Skärpta straffsatser för diskriminering i alla dess former.
Regionala antidiskrimineringsbyråer bör inrättas för enskild rådgivning och upplysning enligt »kvinnojourmodell«.
Mörkertalet när det gäller diskrimineringsfall är stort och det
måste finnas flera möjligheter som kan underlätta för dem som
diskrimineras. Frågan om kommunernas konsumentvägledning kan ansvara för rådgivning om diskriminering bör prövas.
Förslag:
Det ekonomiska stödet från stat och kommun måste ökas och
också samordnas bättre och inriktas mer på att stötta positiva
exempel än på att åtgärda brister inom olika områden.
Goda exempel på effektivt integrationsarbete finns runt om i
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landet men får inte tillräckligt stöd för att spridas och vidareutvecklas. Här måste frivilligorganisationernas arbete speciellt
uppmärksammas och även stöttas ekonomiskt och långsiktigt.
Förslag:
Invandrarnas inflytande i det svenska samhället måste stärkas.
Integrationsfrågan är också en maktfråga – rösträtt åt alla
vuxna som bor i Sverige! Det innebär stora vinster, både ekonomiska och demokratiska.
Förslag:
Inför en omsättningsskatt på valutahandeln där pengarna oavkortat går till internationella gemensamma initiativ om hur rasismen och nazismen ska bekämpas.
Globaliseringen måste också gälla det mänskliga kapitalet.
Rasismen är internationell och måste också bekämpas i samarbete över nationsgränserna.
Förslag:
Bilda lokala riskkapitalbolag för personer med utländsk bakgrund
som vill starta företag.
Företagsamheten är stor bland denna grupp, men ofta saknas
investeringspengar. Staten satsar hälften och bankerna tar av
sitt överflöd och satsar hälften.

Antidiskrimineringsarbete även i lågkonjunktur
Slutligen bör ett varningens finger höjas om att alla åtgärder
som kommer att ingå i handlingsplanen måste vara utformade
så att de även håller i en lågkonjunktur. Det innebär inte att de
ska vara mindre offensiva, snarare tvärtom. Men det får inte bli
så att förslagen blir snömos i en lågkonjunktur.
Vi måste ta tillvara de enorma resurser som finns outnyttjade i det nya Sverige. Den självklara principen om alla människors lika värde kan också bli en tillväxtfaktor i vid bemärkelse. Det räcker inte med traditionellt riskvilligt kapital – det
handlar också om det mångkulturella humankapitalet.

Finska Klubben i Umeå
Raili Borg

Viktigt att förstärka medvetande
om de nationella minoriteterna
Det är viktigt att de nationella minoriteterna får möjligheter att
delta med sina synpunkter i arbetet mot rasism och etnisk dis-
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kriminering. Det allmänna medvetandet om de svenska nationella minoriteterna och deras livsvillkor måste stärkas.
Sverige har i och med undertecknandet av konventionen
(Europarådskonventioner om minoritetsspråk) bundit sig att
skydda, bevara och utveckla de nationella minoritetsgruppernas språk och kultur. Vi har en integrations- och minoritetsminister i Sverige, och vi har »samlad svensk minoritetspolitik«,
men det görs mycket lite i praktiken. Ministern och medierna
är helt tysta om minoritetsfrågorna.
På Integrationsverkets hemsida på Internet, talas det om mångfald som ska innefatta invandrare, handikappade, sexuella minoriteter, etc. men inte de nationella minoriteterna. Man använder
samma härskarteknik som har använts mot minoriteterna i
Sverige i århundraden och som hittills har lyckats tämligen väl:
förnekande av deras existens och rättigheter, vilket har lett till
fullständig assimilering av värmlandsfinnar och partiell assimilering av tornedalsfinnar, sverigefinnar och svenska romer.
Här används den härskarteknik som vi känner till från genusforskning, och som rubriceras osynliggörande. Särskilt illavarslande är det när Integrationsverket ägnar sig åt osynliggörandet
av de nationella minoriteterna, men detta kan ha sin förklaring
i att man saknar tydliga direktiv från ansvariga politiker.

Barn diskrimineras i skolan
Ett exempel på vad som avses med etnisk diskriminering kan
illustreras med hur frågor om modersmålsundervisningen hanteras i olika kommuner. Barn som tillhör de nationella minoriteterna har inte samma rätt till sitt eget modersmål som barn
som tillhör majoritetsbefolkningen. Barnens rätt till sitt modersmål tycks bli en rättighet i princip, men inte i praktiken. Det är
inte reglerat, hur mycket modersmålsundervisning barn tillhörande de nationella minoriteterna ska få, och därför varierar det
från kommun till kommun och från grupp till grupp.
I Umeå är det 40 minuter per vecka – ibland bara 20 minuter
per vecka – men modersmålsundervisningen påbörjas betydligt
senare än den ordinarie skolstarten. Samer, romer och tornedalsfinnar får överhuvudtaget ingen modersmålsundervisning
i Umeå. Barn till tornedalingar hänvisas till finska grupper.
Modersmålsundervisningen läggs utanför den ordinarie timplanen i skolan då barnen är trötta. Det ger också mycket sämre
status för modersmålsundervisning än för övriga moderna
språk och mycket sämre möjligheter att bedriva meningsfull
undervisning.
»Att skydda, bevara och utveckla barnens språk och kultur«
blir därmed i praktiken en omöjlighet. Skolverket kan inte göra
något, eftersom det saknas politiskt beslutade regler och direktiv. Barn tillhörande bland annat minoritetsgruppen sverige-
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finska barn diskrimineras både när det gäller kvantitet och kvalitet på modersmålsundervisning. Detta är diskriminering på
etnisk grund, och drabbar bara barn som har en annan språklig bakgrund än majoritetsbefolkningen.
I Umeå finns det – utöver den modersmålsundervisningen
som bedrivs utanför timplanen – en förskoleavdelning för barn
från ett till fem år med finska som modersmål. Det finns tvåspråkiga klasser från årskurs ett till sex. Det saknas dock finskeller tvåspråkig förskola för sexåringar, samt modersmålsundervisning på finska på gymnasienivå.
För svensktalande och bland annat handikappade barn gäller rätten att välja den närmaste kommunala skolan. Är skolvägen för lång eller om barnet av en annan anledning behöver
skolskjuts, så ordnas det av kommunen. Rätten att kunna välja
den närmaste kommunala skolan gäller dock inte finskspråkiga
barn, eller barn till finsktalande romer. Umeå kommun anser
att det är en valfrihetsfråga för föräldrar att ta sina barn till
finskspråkig förskola och skola. Kommunal finskspråkig skolgång jämställdes därmed med Waldorfskolan och övriga religiöst eller på annat sätt inriktade friskolor i kommunen, och inte
med svenskspråkig kommunal »ordinarie« skolgång. Finsktalande barn diskrimineras därmed när det gäller rätten att välja
närmaste kommunala skola. Detta är diskriminering på etnisk
grund, och drabbar bara barn som har en annan språklig bakgrund än majoritetsbefolkningen.
Finskspråkiga barn som bor i exempelvis Haparanda kan
få all undervisning på finska. Flyttar familjen till Umeå eller
Stockholm så finns inte denna möjlighet. Minoritetsgruppens
rätt till det egna språket blir därmed en rättighet som är beroende av bostadsort. Ibland existerar rättigheten, ibland inte.
Lika behandling av barn som tillhör den språkliga minoriteten
sverigefinnar finns inte. Barn tillhörande de nationella minoriteterna har inte samma rätt till språk beroende på var någonstans i landet de befinner sig. Finsktalande barn behandlas inte
likvärdigt i landets olika delar, men det gör svenskspråkiga
barn.
Förslag:
Skolverket måste reglera modersmålsundervisningen för de nationella minoriteterna, det krävs enhetlighet, riktlinjer, kvantitativa
och kvalitativa mål, gärna också riktade pengar. Modersmålsundervisning för barn tillhörande de nationella minoriteterna kan
inte förbli godtyckligt organiserat. Etnisk diskriminering på grund
av barnets modersmål bör inte få förekomma.
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Statens och kommunernas ansvar för minoritetspolitiken
Den svenska staten skulle till exempel kunna ställa krav kopplade till statsbidrag att en del av kommunalanställdas kompetensutveckling ska handla om de nationella minoriteternas
rättigheter och situation, mångfald och integration. Men grunden till detta måste ändå vara att personalen i politiskt styrda
statliga myndigheter och verk, exempelvis Integrationsverket,
Skolverket, Näringsdepartementet osv. är medvetna om de
nationella minoriteternas existens och rättigheter i Sverige.
Lika viktiga är utbildningssatsningar som riktas till personer
som tillhör de nationella minoriteterna, som måste kunna tillägna sig både grundläggande och fördjupade kunskaper om
deras rättigheter och skyldigheter som minoriteter.
Behov att stödja demokratiseringsfrämjande
åtgärder och förebygga diskriminering
Regeringen hade i den ekonomiska vårpropositionen för 2000
beräknat kostnaderna för minoritetspolitiken till 10 miljoner
kronor per år från och med år 2000.2
10 miljoner är en tredjedel av kostnaden för en fotbollsläktare som Umeå kommun byggde för ett par år sedan. Tekniska nämnden i Umeå, en mellanstor kommun i Sverige,
avser att spara 10 miljoner kronor på driften nästa år. Ett lika
stort belopp som hela den svenska samlade minoritetspolitiken
beräknas kosta. Det måste naturligtvis till mera pengar.
Dessa medel ska användas för utbildning av majoritetsbefolkningen om det historiskt unika beslut som har gjort »ett
homogent och enhetligt land« till ett land med fem nationella
minoriteter.
• Det behövs medel för att utbilda politiker, statens och kommunernas personal om de nationella minoriteterna och de
olika konventionernas innebörd.
• Det behövs information på minoritetsspråken om Sverige,
och det behövs mycket stöd till minoriteters kultur- och
historieforskning som hittills är skriven av och för majoriteten, samt annan forskning om minoriteterna och deras
levnadsförhållanden.
• Det behövs projektstöd till organisationer som företräder
de nationella minoriteterna, både lokalt och centralt för att
dessa ska kunna arbeta mot den omfattande diskriminering
på etniska grunder som förekommer, och för att de aktivt
ska kunna informera sig om och delta i de beslutsprocesser
som föregår diskrimineringen.
• Det behövs stöd till en demokratiseringsprocess. Individer
tillhörande de nationella minoriteterna använder inte sin
2 Faktablad från Kulturdepartementet.
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rösträtt. Tendensen kan konstateras trots att det inte finns
tillgänglig statistik. Endast fem procent av sverigefinska förstagångsväljare i Norrbotten röstade vid valet 1998 enligt en
undersökning som gjordes av Sverigefinska riksförbundets
Norra distrikt. Endast 40 procent av de finska medborgarna
i Sverige röstade vid förra valet trots att de flesta har bott i
Sverige mer än 15 år. På utbildningsorter där finska medborgare utgörs av inflyttade studenter är valdeltagandet högre.
På de orter där det finns äldre finnar är valdeltagandet lägre.
Oftast är det möjligt att söka projektmedel från EU om den
nationella finansieringen är ordnad. Det behövs en pott av
pengar även till detta ändamål.
Förslag: Den svenska staten bör budgetera mera pengar till minoritetspolitiken. Pengar ska riktas till informations- och utbildningssatsningar för att stärka det allmänna medvetandet om
svenska nationella minoriteter, samt projekt som ökar minoriteters medvetenhet om sina rättigheter i Sverige. Medel till projekt
som stärker demokrati, det vill säga förbättrar minoriteters möjligheter att informera sig om och delta i besluten som berör dem
själva bör prioriteras, likaså lokala informations- och utbildningsprojekt riktade till både majoriteten och till minoritetsgrupper.

Hasans Vänner mot våld och rasism
Anita Wirén och Ulrika Nilsson

Individuell, kulturell och institutionell rasism
I både Hasans Vänner och på rikskonferensen för Nätverket
mot rasism har en diskussion kring begreppet rasism vuxit
fram. Vad rasism betyder, hur rasismen tillämpas och hur rasismen är en del av samhället.
Vi ser rasism som en förtryckarmetod i ett samhälle där
rangordning och kategorisering av människors värde blivit ett
naturligt sätt att förhålla sig till varandra. Detta kan även ses i
ett globalt perspektiv.
Vi anser att rasismen existerar på alla nivåer i samhället och
inte får negligeras. Rasism finns på individuell, kulturell och
institutionell nivå.
• Rasism på individuell nivå kan delas upp i »direkt« och
»indirekt« rasism. Nazism och rasistiskt våld är exempel på
direkt rasism. Indirekt rasism kan sammanfattas som en mer
subtil och omedveten form av rasism, som kan ta sig uttryck
i handlingar som bygger på etnocentrism och en syn på den
egna kulturen som »bättre« än andra kulturer.
• Rasism på kulturell nivå kan ofta översättas som etnocen-
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trism på gruppnivå. Etnocentrismen tar sig bland annat
uttryck i att icke-svenska kulturer betraktas som något oföränderligt och ofta med ett primitivt drag, inneboende i och
bestämmande för individer, i motsättning till den egna »neutrala« och utvecklade kulturen. Diskussioner kring »assimilering« eller »integrering« förs utifrån denna hierarkiska och
förutbestämda grund.
• Rasism på institutionell nivå omfattar till exempel politisk
makt, rättsväsende, arbetsmarknad, bostadsmarknad etc. Att
vid politiska beslut utgå från den osynliga normen »svensk
manlig medelklass«, är en uteslutningsprocess som i sin tur
leder till motsättningar mellan det officiella Sverige och de
som inte passar in i den officiella bilden.
Genom att kritiskt granska oss själva och våra handlingar
på alla nivåer i samhället kan förändring bli möjlig. Rasism är
inget statiskt förhållande, utan något som upprätthålls genom
våra handlingar. Därmed kan också denna struktur förändras.
Det är viktigt att samhället slutar förneka att rasism är en orsak
till diskriminering. Idag är begreppet tabubelagt vilket gör det
svårt att reflektera över fenomenet.

Nya former av NGO-stöd behövs
Hasans vänner ser lokalt arbete kombinerat med nätverksarbete som den enda verksamma metoden i arbetet mot rasism.
Att »bota andra« är svårare än att agera i sin egen verklighet.
Många projekt som utformats »uppifrån« tycks mest vara riktade till mediasfären och upplevs ofta som åsiktsstyrning eller
det officiella Sveriges »dåliga samvete«. För en strukturell förändring krävs självkritiskt granskande och stöd och utrymme
för lokala gruppers egna initiativ.
Förslag:
Stöd bör ges till de grupper som utgår ifrån sina egna behov och
vill ta itu med sina egna problem. Det är till exempel viktigt att
stödja yrkesverksamma som vill organisera sig och medvetandegöra sig om rasismen på den nivå där de befinner sig. Att arbeta
lokalt är ett sätt att verka både individuellt och strukturellt samtidigt.
Först när en fråga är formulerad börjar sökandet efter ett svar.
Stöd bör ges utifrån behovet. Allt annat stöd är bortkastade
resurser.
Förslag:
Hasans Vänner anser att stödet till kortsiktiga projekt bör minska,
till förmån för stöd till långsiktigt och genomtänkt antirasistiskt
arbete. Det bör ges större utrymme för gruppers egna initiativ,
och mindre styrning av lokala projekt.
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I detta ingår även att ansökningsförfaranden bör förenklas.
Idag är det ofta så att grupper tvingas lägga ned avsevärd tid
och energi på att formulera ansökningar istället för att ägna sig
åt den verksamhet de egentligen vill bedriva.

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Antidiskrimineringsbyrån hade ej möjlighet att delta
i seminariet, men har inkommit med skriftliga synpunkter.

Aktiviteter med rasistiska förtecken ökar
Tendenser till rasism och hot finns inom skolorna. Det kan
också märkas hos äldre personer som alltmer talar om »invandrare« i negativ bemärkelse. De organiserade rasistiska grupperna är små och ökar inte i nämnvärd omfattning men deras
aktiviteter har ökat, dels genom direktaktioner som till exempel flygbladsutdelningar, men också genom en ökad spridning
av så kallad vit maktmusik.
I det sistnämnda fallet spelar också Sveriges liberala lagstiftning en roll för utländska vit-maktmusikgrupper. Det indirekta inflytandet från de rasistiska grupperna har alltså ökat
avsevärt. I första hand har det bidragit till en ökad främlingsfientlighet som, under vissa förhållanden, också kan utvecklas
till rasism.
Några faktorer som bidrar till denna negativa utveckling
är: bostadssegregationen, ökad arbetslöshet bland invandrare,
socialbidragsberoende, våldtäkter där invandrare är inblandade
och misshandel av kvinnor med invandrarbakgrund.
Myndigheter, fackföreningar
och kommuner måste ta sitt ansvar
• Mångfaldsarbetet på arbetsplatserna måste diskuteras så
att mångfaldsplaner som bygger på insikt utarbetas. Med
utgångspunkt från särskilt framgångsrika arbetsplatser kan
»det goda exemplet« spridas via företags- och fackliga
»ambassadörer«, som på möten och företagsbesök »missionerar« i den här frågan. Integrationsverket bör summera och
sprida erfarenheterna till hela landet.
• Samarbetet mellan LO, TCO och SACO i mångfaldsfrågor
måste också understödjas och förankras på basplanet. I dag
finns det i huvudsak på centrala nivåer.
• Den offentliga sektorn borde vara ett föredöme i mångfaldsfrågor. Genom diskussioner på gräsrotsnivå och lämplig styrning uppifrån bör den offentliga sektorn kunna omvandlas
till ett gott exempel genom att fler med olika etnisk bak-
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grund anställs, och därmed bidra till ökad integration och
förståelse hos den offentliga sektorns »kunder«.
• Varken kommunen eller myndigheterna tar i dag tillräckligt
stort ansvar i frågan om rasism och diskriminering. Vi tror
att frågan måste få ökad prioritet och konkretiseras som det
problem den är.

Långsiktig samverkan mellan myndigheter och NGO:er
• Det måste etableras en mer löpande kontakt mellan å ena
sidan lokala integrationsgrupper, antidiskrimineringsbyråer med flera, och å andra sidan Integrationsverket och
DO. Ett antal seminarier bör genomföras (minst ett varje
höst och vår). Det bör göras enligt en strukturerad modell
så att samma kriterier används. För att detta ska bli möjligt
krävs dock att särskilda ekonomiska medel avsätts för arbetet.
Bildande av regionala nätverk mellan integrationsföreningar
kan öka kunskaperna och sprida erfarenheterna i regionerna,
men också ge bättre underlag för en kontinuerlig samverkan
med centrala myndigheter.
Det är viktigt att arbetet mot rasism och diskriminering sker
kontinuerligt och långsiktigt. Även om grunden för integrationsföreningarna är ideellt arbete så är det viktigt att dessa
erhåller statlig eller annan finansiering, som garanterar några
grundläggande förutsättningar för verksamheten.
EU:s etniska direktiv
• NGO:erna vet i dagsläget ganska lite om EU:s etniska direktiv. Vi anser att det behövs en starkare skrivning mot etnisk
diskriminering, speciellt när det gäller omvänd bevisbörda.
• Att etnisk diskriminering utanför arbetslivet inte omfattas av
vare sig nationell lag eller EU-direktiv är en stor brist. Vi vet
ju att diskriminering på till exempel bostadsmarknaden är
ganska vanligt förekommande.
Antidiskrimineringsbyråerna som samlingspunkter
De lokala integrationsgrupperna och antidiskrimineringsbyråerna bör göras till samlingspunkter dit alla som har ett engagemang kan ansluta sig för att delta i olika slags aktiviteter. Det
ska vara enkelt att delta, formerna för deltagande ska vara förhållandevis obyråkratiska och deltagande ska kunna ske på fler
olika nivåer, från en enkel fråga till mer omfattande aktivitet,
beroende på den enskildes behov och intresse.
Förslag:
Verka för att de lokala organisationerna blir samlingspunkter.
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Att utveckla samarbetet mellan regionala organisationer ger
vidgad kunskap om området, ökade möjligheter till gemensamma studier, offentliga möten, gemensamma hemsidor etc,
och ökad slagkraft utåt. För detta behövs ökade ekonomiska
resurser.
Förslag:
Utveckla de regionala organisationerna.
De centrala organisationerna, fackliga och myndigheter med
flera, bör löpande kunna utveckla en samverkan med integrationsforum och antidiskrimineringsbyråer, så att en fortgående
dialog mellan centrala och lokala aktörer utvecklas.
Förslag:
Utveckla samarbete mellan centrala organisationer och NGO:er.

Internationella Kvinnoförbundet (IKF)
IKF hade inte möjlighet att medverka men ordföranden
Ulla Herbert har lämnat skriftliga synpunkter.
När Internationella Kvinnoförbundet summerar tankarna om
arbetet mot rasism, så handlar det i stor utsträckning om att vi
människor behöver förebilder. Människor som inte syns behöver förebilder i det dagliga livet och i den dagliga verksamheten.

Behov av positiva förebilder
Alla tittar på tv. Det räcker inte med en representant i ett
nyhetsprogram – vi behöver många fler utlandsfödda i tvrutan. Det ska inte enbart vara i underhållningsprogram, utan
gärna som nyhetsuppläsare och på bästa sändningstid.
Alla barn och ungdomar går i skolan. Det är fel att modersmålslärarna ska vara lärare på »undantag«. Modersmålet
behandlas som om det inte är viktigt: det undervisas på tid
efter skoldagen av lärare som står utanför de andra lärarnas
gemenskap. Detta sänder tydliga budskap. Detta bör givetvis
förändras – även modersmålslärare ska vara klasslärare, tillhöra
arbetslagen i skolorna och finnas i skolorna på vanlig skoltid.
Förslag:
Fritidsgårdarna är bra platser för möten. Gör fritidsgården till
den centrala mötesplatsen för alla ungdomar i kommunen. Låt
ungdomarna själva ta ansvar för verksamheten genom en brukarstyrelse, där hälften av ungdomarna är svenska och hälften
utlandsfödda.
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Det behövs fler utlandsfödda väktare. Det måste finnas väktare
med kulturkompetens så att inte missförstånd och rädsla gör
att väktare använder mer våld än vad situationen kräver. Vi tror
också att kvinnliga väktare är mindre benägna att misstolka
händelser än män.
Förslag:
Gör en allmän inventering av de områden i samhället där utlandsfödda svenskar är distinkt underrepresenterade. Ta fram konkreta
förslag på hur representationen ska kunna förstärkas.

Att lära av varandra i skolan
Det är inte rimligt att kräva god svenska av barn som inte hör
svenska i dagligt tal. Omvänt – svenska barn måste få möjlighet att lära känna barn från olika kulturer i dagens Sverige.
Vi är idag ett mångkulturellt land, och då är det en fördel att
mötas tidigt i sin uppväxt. Det innebär att utlandsfödda skolbarn måste få plats i skolor som domineras av svenska barn. En
lösning kan vara bussning från invandrartäta områden till skolor där det finns få eller inga utlandsfödda elever.
Vi har Sverige som gemensam boplats och mår bra av att
träffas och lära av varandra. Etniska föreningar bör ha en systerförening som har åtminstone ett par gemensamma aktiviteter årligen. Det behöver inte nödvändigtvis vara en svensk och
en utländsk förening – möten måste också finnas bland folk
från olika delar av världen.
Skärpning av åtgärder mot rasistisk brottslighet
I ett demokratiskt samhälle måste det råda nolltolerans för
rasistiska brott. Attacker mot enskilda och grupper bör snabbutredas och prioriteras av specialutbildad polis. I arbetet ska ingå
att lyssna och vara ett stöd för de som utsatts för brott.
Stöd till kvinnor
Utlandsfödda kvinnor och inte minst unga invandrartjejer
befinner sig ofta i en dubbelt utsatt position av diskriminering
från samhället och tryck från sin egen kulturella bakgrund.
Förslag:
Skapa en modell som gör att vi vågar arbeta mot kulturella skillnader som inte är acceptabla enligt svensk lag eller norm.
Unga flickor har rätt till sin barndom även om de är romer eller
kommer från ett land där barngiftermål förekommer. Det är
mord, inte hedersmord, att döda kvinnliga släktingar som inte
lever enligt gammal tradition. Att arbeta mot kvinnoförtryck
i andra kulturer är inte rasism, det är att arbeta för mänskliga
rättigheter.
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Underlätta deltagande i integrationsarbetet
Det finns många seminarier och utbildningsdagar centralt och
kommunalt som arbetar med integration som tema. De som
deltar i dessa möten är inte alltid representativa för hela samhället, utan tenderar att allt mer bestå av professionella aktörer i
integrationsarbetet. För många vanliga människor är det också
en ekonomisk fråga om de överhuvudtaget har råd att delta i
viktiga möten. Det är nödvändigt att ansvar och deltagande i
integrationsarbetet, liksom möjligheten att hålla sig informerad om arbetet, sprids till alla grupper i samhället.
Förslag:
Internationella Kvinnoförbundet föreslår att deltagande vid viktiga seminarier och utbildningsdagar ska räknas som offentligt
uppdrag. Därmed ska statliga och kommunala arbetsgivare kompensera den lön som deltagarna annars måste avstå från. Deltagande i informationsdagar och seminarier ska inte begränsas till
enbart de som har råd att vara med.

Invandrarpolitiska föreningen/
Antidiskrimineringsbyrån i Malmö
Ewa Bolanowski, ordförande

Etnisk homogenitet grunden till problem
Man försöker idag avfärda rasismen som en marginell företeelse vars anhängare tillhör samhällets utkanter. I själva verket
utgör idén om någon sorts kulturell överlägsenhet i praktiken
kärnan i alla moderna européers självbild.
Andra folkslag, också de i grannländerna, uppfattas som
underlägsna, medan man betraktar »sina egna« som skapelsens krona, och vägrar erkänna att förhållningssättet syftar till
begränsning av »de andras« konkurrenskraft om samhällets
begränsade resurser. Även meriter och betyg från andra EUländer väger fortfarande ganska lätt vid värderingen av individernas potential på arbetsmarknaden.
Problemet bottnar i samhällslösningar som utgår från nationalstatens logik och fortfarande bärs upp av dess institutioner.
Dessa grundlades på 1800-talet i befolkningsmässigt mer eller
mindre homogena samhällen. Dessa tankar byggde på utestängning av alla vars traditioner och kultur uppfattades som
»främmande«. Fortfarande bejakas i Sverige en annan sorts
kompetens – förutom yrkeskunskaperna – nämligen det »särskilt svenska«.
Situationen är densamma i andra europeiska länder. Medan
befolkningen till följd av globalisering och universella migra-
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tionsprocesser, inte längre är etniskt homogent bejakas det särskilt »tyska« i Tyskland, eller det särskilt »franska« i Frankrike
osv. För att kunna hantera detta behövs bland annat ett nytt
förhållningssätt hos statliga, kommunala och privata aktörer
som fattar viktiga beslut om människornas vardag.
Målgruppen för informations- och utbildningsinsatser i den
offentliga sektorn bör vara samhällsinstitutioner och dess företrädare. Programmets kärna bör omfatta bl.a. följande ämnen:
1) Rasismens syfte och dess moderna former (institutionell,
kulturell och symbolisk), 2) Attitydbildning - etniska fördomar
och dess syfte, 3) Etniska hierarkier i landet och dess följder, 4)
De vanligaste fördomarna om invandrare, 5) Lagstiftning om
antidiskriminering.
I den privata sektorn behövs, förutom utbildningsinsatser,
en lagstiftning som belönar företag som främjar integrationen.
Det kan till exempel röra sig om sänkta arbetsgivaravgifter på
multikulturella arbetsplatser, till dess att arbetskraften börjar
avspegla befolkningens sammansättning, eller kännbara straff
för de företag som hindrar samhällsutvecklingen – procentuella böter vid diskriminering. En viss del av omsättningen bör
samlas i landsomfattande eller regionala fonder för fortsatt
antidiskrimineringsarbete.
Utbildning är av central betydelse för insatser mot etnisk diskriminering. Utbildning ska rikta sig till företag, skolor, sammanslutningar och allmänhet, däribland pensionärer.
Förslag:
Inför en utbildning om de intoleranta krafternas uttryckssätt och
konsekvenser för samhället och individen. Sprid även kunskap om
gällande internationella och nationella lagar som bekämpar dessa
krafterna.
I Skåne finns idag några kommuner vars beslutsfattare öppet
uttrycker främlingsfientliga attityder. I dessa kommuner kan
alla bekanta regelverk som värnar om allas lika värde och rätttigheter ignoreras.
Genom att öka kunskapsnivån hos alla invånare kommer
de att ställa andra krav på dessa beslutsfattare. Även regler
som möjliggör en övervakning av att gällande lagar respekteras
måste bearbetas, och åtgärder måste sättas in i rätt tid. Det sistnämnda är av stor vikt för varje individ som berörs av diskriminering.

Goda exempel i Malmö
• Antidiskrimineringsklausul
Det finns också goda exempel. I Malmö kommun gror nya
idéer. En motion lades fram om att införa en antidiskrimine-
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ringsklausul vid kommunala upphandlingar. Förslaget innebär
att det i villkoren ska finnas en klausul som gör att kontraktet
kan hävas om företaget brutit mot diskrimineringslagen.
• Samverkan mellan myndigheter, kommuner och NGO:er
I Malmö har vi en referensgrupp ansluten till byrån.
Meningen är att skapa en plattform för engagerade personer
med nya idéer och tankar och möjliggöra ett möte mellan
beslutsfattare och invandrare. I gruppen ingår representanter från Integrationsverket, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet, kommunalrådet, Röda Korset, Rädda Barnen,
Amnesty, FN-föreningen i Malmö, samt medlemmar från
Invandrarpolitiska föreningen.
Förslag:
Stöd etableringen av flera antidiskrimineringsbyråer.

Informationsinsatser om EU:s etniska direktiv
Vi förmodar att kunskaperna om EU:s etniska direktiv inte är
så väl förankrade hos ideella föreningar. För att direktivet ska
kunna användas som ett effektivt verktyg måste kunskap om
innehållet spridas till så många så möjligt. Individer i samhällsgrupper som först kan falla offer för intoleranta krafter (i förlängningen kan alla drabbas) måste själva få kunskap om sina
rättigheter för att kunna argumentera om det som kan ha inflytande på deras liv.
Det är också viktigt att informera om den roll som ideella
organisationer inom EU har haft i framkomsten av dessa direktiv. Det kan ge extra kraft åt olika invandrarföreningar att engagera sig i samhällsfrågor och därmed öka deras inflyttande på
den rådande utvecklingen.
EU-direktiven mot diskriminering kan vara utgångspunkten
för politiker och beslutsfattare att inleda ett intensivt arbete
mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering i
det kommunala arbetet. Direktiven ska användas som redskap
i såväl det övergripande arbetet som arbetet med individer och
ska snarast formuleras som bindande avtal.
För att citera Dag Hammarskjöld »Freden börjar i människans sinne«.
Det viktigaste instrumentet som kan förbättra situationen
kan vara FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det
är viktigt att konventioner och deklarationer om de mänskliga
rättigheterna förankras hos alla människor.
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Politiskt aktiva för mångfald (PAM)
Shadi Larsson, ordförande och Lotfi Krifa
Vi anser att rasismen under 1990-talet ökat på många områden
– bland annat i arbetslivet, i bostadssituationen, på skolor och
högskolor, inom medierna och i vardagslivet på gator och torg.
Samhällsstrukturen är byggd på ett diskriminerande sätt och
präglas av likgiltighet i massmedia, politiska partier och institutioner. Myndighetsutövning skiljer mellan infödda och utlandsfödda invånare. Staten, kommuner och landsting, facket, de
politiska partierna och näringslivet är alla delaktiga i diskrimineringen av utlandsfödda. Samtidigt talas det många vackra
ord om rättvisa och människors lika värde.

Erkännande av problem behövs
Medvetet – eller omedvetet – berörs problemen enbart på ytan,
vilket ger ett intryck av att alla är rädda att tränga djupare in
i problematiken. Det har inte funnits tillräcklig vilja att konfrontera situationen och ta ställning. Hittills har det svenska
samhället förnekat sin delaktighet i den etniska diskrimineringen av utlandsfödda. Ett erkännande behövs. Att erkänna
sitt ansvar är en förutsättning för att kunna åtgärda och få till
stånd ändring.
Rasism och diskriminering utgör en fara för det demokratiska samhället. Det är därmed hela samhällets skyldighet att
förändra situationen för de utlandsfödda och deras barn. På det
lokala planet behövs mycket bredare samråd och dialog mellan
olika aktörer.
Partierna ej representativa
Vi anser att de politiska partierna fortfarande saknar en riktig
agenda mot etnisk diskriminering och rasism. Sveriges Riksdag är inte representativ för svenska medborgare. Den speglar
inte samhället. Alldeles för få utlandsfödda är invalda i de
olika folkvalda politiska församlingarna. Det är likadant inom
fackföreningsrörelsen.
Förslag:
Insatser mot rasism och diskriminering måste omfatta en plan för
hur politiska partier och fackföreningsrörelsen, liksom kommuner
och myndigheter, kan förmås att ändra sina attityder och ta sitt
ansvar.

Massmedia och opinionsbildning
Det behövs dagliga och systematiska åtgärder för att ändra bilden av invandrare i Sverige. Det gäller inte minst i massmedia,
där invandraren presenteras på ett ytligt och schablonartat sätt.
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För att se både det positiva och det negativa, och kunna ge en
rättvisare bild av invandrare behövs en mångfald i media.
Förslag:
En nationell handlingsplan måste hitta metoder som uppmuntrar
massmedia att spegla medborgare med utländsk bakgrund på ett
rättvisare och djupare sätt. Utbildning om multikulturella frågor
och relationer bör ingå i journalistutbildningen och mediaföretag
måste uppmuntras att rekrytera journalister med utländsk bakgrund.

Samlad lagstiftning
Det spelar inte någon roll varför en person blir diskriminerad.
Oavsett om det är på grund av kön eller etnisk bakgrund så ska
den enskilde individen liksom grupper av människor skyddas
mot diskriminering. Mänskliga rättigheter gäller alla etniska
grupper och alla andra underrepresenterade eller utsatta grupper.
Förslag:
Det behövs en samlad lagstiftning mot diskriminering, så att olika
utsatta grupper kan stärkas och samverka. En samlad ombudsman mot diskriminering ökar chansen att alla utsatta grupper
blir mer rättvist behandlade.
Positiv särbehandling ska tillåtas och mångfaldsplaner krävas
i lag. Lagstiftningen ska kompletteras med antidiskrimineringsklausuler i alla offentliga upphandlingar.

Positiv särbehandling
Det ska kosta att bedriva diskriminering. Invandrarna som
grupp är maktlösa, både när det gäller det politiska och det
ekonomiska livet. I samhällshierarkin ligger utlandsfödda som
grupp längre ner.
Förslag:
Positiv särbehandling behövs både för kvinnor och invandrare
som grupp både inom arbetslivet och politiken. Invandrarkvinnor
måste få extra uppmärksamhet.

Bekämpa arbetslösheten
Den viktigaste insatsen för att motverka rasism och diskriminering är att alla har ett arbete. Staten ska som förebild släppa
in invandrare även i högre tjänster. Utlandsfödda måste kunna
få ett arbete som passar deras kompetens och utbildning. Fortfarande är det väldigt få arbetsplatser som har mångfaldsplaner. Kommuner och staten och alla myndigheter ska ha egna
mångfaldsplaner. Integrationsverket borde analysera kommunernas mångfaldsplaner.
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Näringslivet som är en stor aktör i samhället måste ta ansvar
för att motverka etnisk diskriminering, och måste informeras
om att det lönar sig att anställa invandrare. Det är en vinst
för hela samhället. Med aktiva, positiva insatser finns det möjlighet att åstadkomma förändringar som i sin tur förebygger
och motverkar etnisk diskriminering. Det är dags att vi får ett
bättre samhälle.
Förslag:
PAM föreslår att Integrationsverket tillsätter en grupp som undersöker och tar fram positiva exempel från olika länder som har
arbetat med integrationsfrågor en längre tid. Som exempel kan
nämnas Kanada, som har stora likheter med Sverige, samt vissa
stater i USA m.fl. Det finns även anledning att undersöka i vilka
länder sådana projekt misslyckats, och försöka finna orsakerna till
detta.

Quick Response/Röda Korsets Ungdomsförbund
Peter Fröberg och David Sandberg
I sammanhanget är det svårt att med bestämdhet avgöra om de
rasistiska och främlingsfientliga strömningarna har ökat eller
minskat i Sverige. Risken är att förra årets våldsdåd skapat en
uppfattning om att det är den organiserade högerextrema miljön som är det stora hotet mot demokratin. Vår uppfattning är
att ett större hot utgörs av den strukturella rasismen eftersom den
verkar i andra miljöer och tar sig andra uttryck än den organiserade.

Nyhetsrapportering en viktig faktor
Quick Response anser att nyhetsrapporteringen är en viktig
faktor som påverkar graden av rasism och främlingsfientlighet
i Sverige.
Nyhetsrapporteringen spelar också en viktig roll för den allmänna kunskapen kring mångfaldsfrågor i och med att press
och etermedia är samhällets viktigaste distributör av information. Nyhetsrapportering och bevakning av nyhetsrapporteringen bör därför vara en viktigt del av uppbyggnaden av en
»nationell kunskapsbank«.
Vår uppfattning är dock att en sådan del måste stå fri från
Integrationsverket som statlig myndighet, och ha en oberoende
ställning gentemot nyhetsredaktioner och enskilda journalister.
Förslag:
Utforma »kunskapsbanken« som en nätportal som dels tillhandahåller egenproducerad och självständigt utformad information,

-  …

61

dels fungerar som ett paraply för de andra internetsidor som på
olika sätt arbetar med mångfaldsfrågor.

Skolan och mångfalden
Sedan hösten 2000 har Quick Response även som mål att nå
ut till skolungdomar om nyhetsrapporteringens beskrivning av
mångfaldsfrågor. Det finns flera orsaker till varför projektet
breddats på detta sätt.
Enligt en enkätundersökning, Voice II, som genomförts av
Röda Korsets Ungdomsförbund anser 65 procent av skoleleverna att ämnen som rör rasism och främlingsfientlighet diskuteras allt för sällan eller aldrig i skolan. Detta är särskilt allvarligt med tanke på att ungdomar upp till 18 år utgör den främsta
rekryteringsbasen för främlingsfientliga organisationer.
En annan orsak till att Quick Response börjat fokusera sin
verksamhet mot skolan är en rapport från Skolverket (Läroplanerna i praktiken. Rapport nr 175, 1999) som visar att skolelever har svårt att förhålla sig kritiska till information som
sprids via nyhetsmedier. Det är särskilt allvarligt eftersom den
främlingsfientliga propaganda som når ungdomar ofta hänvisar till svepande eller ospecificerade uppgifter i nyhetsrapporteringen som handlar om invandrares brottslighet eller invandringens kostnader.
Vår erfarenhet är att skolan idag saknar verktyg för en diskussion kring mångfaldsfrågor. Det är inte så att initiativ och
kunskap saknas, utan att dessa av olika orsaker inte når ut i
klassrummen.
Här är vår förhoppning att kunskapsbanken ska kunna bidra
till en förändring. Vi anser samtidigt att det är viktigt att den
kunskap och de initiativ som redan finns tas tillvara, för att
undvika att det läggs resurser på arbete som redan är gjort.
Långsiktigt perspektiv i arbete
mot rasism och främlingsfientlighet
Quick Response anser att arbetet att motverka rasism och främlingsfientlighet, och att verka för integration och mångfald,
måste ske med ett långsiktigt perspektiv. Med detta menar vi
att det måste finnas en kontinuitet i uppbyggnaden, framförallt finansiellt, av en kunskapsbank och de delar som knyts till
denna.
Förslag:
Exakt hur denna långsiktighet ska lösas är givetvis svårt att svara
på, men ett förslag är att informationen från de delar som knyts
till kunskapsbanken »köps« av Integrationsverket som på så vis
kan ställa krav på kvalitet och uppdatering av information.
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Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige (SIOS)
Milinko Mijatovic, organisationssekreterare

Viktiga frågeställningar
• Är Sverige ett mångkulturellt samhälle? Finns det en klar
bild om hur det mångkulturella samhället ska se ut? Finns
en långsiktig politisk vision hur vi ska förverkliga ett sådant
samhälle? Vilka processer ska initieras och stödjas?
• Vad menas med integration? Vilka gemensamma värderingar
har vi som kan ligga till grund för integrationen? Ska vi försvara de »gemensamma« värderingarna eller göra »brandkårsutryckningar« från fall till fall för att visa sympati med
de som utsätts för våld, diskriminering, förakt och avsky?
• Ska personer med »utländsk bakgrund« försvaras? Är närmare två miljoner medborgare utsatta för rasism eller diskriminering? Hur är det möjligt att de andra sex miljonerna
som därmed alltså diskriminerar ska kunna ta fram program
som innebär att de stoppar sig själva?
Här finns kärnfrågorna; vilka ska stoppas och vilka ska skyddas? Vilka stödjas och vilka motverkas? Ska vi kontinuerligt
försvara en värdegrund eller ska vi rycka ut då och då.
En viktig utgångspunkt i arbetet mot rasism och etnisk diskriminering är att erkänna de olika minoriteterna och bejaka
mångfalden. Att motverka rasism och diskriminering är, förutom handling, också en process i vilken det ofta uppstår minst
två grupper – vi och de. Stigmatisering innebär nästan alltid
uppdelning och vårt samhälle innehåller ett stort antal sådana
uppdelningar. De som har jobb respektive de som är arbetslösa;
de friska respektive sjuka; de unga och de gamla; de som har
inflytande och de som inte har det; de som bidrar och de som
kostar, osv.
Men alla dessa uppdelningar tycks ändå inte räcka till. Vi
har invandrare, människor med utländsk bakgrund, utländska
medborgare, de utanför, de segregerade – men märk väl att
i massmedia och i politiska sammanhang framträder invandrarna helt plötsligt som en mer eller mindre homogen grupp.
Det finns två huvudaktörer som bidrar till att skapa den bilden;
statsmakten och media.
Begrepp, egenskaper och händelser (vanligen negativa) lägger grunden till majoritetens uppfattningar och attityder. De
förstärks och cementeras i och med den enkla sanningen att
det även är majoriteten som måste förändra sina attityder och
förhållningssätt om vi ska kunna stoppa både den vardagliga
rasismen och den strukturella diskrimineringen.
Vi på SIOS har mångåriga erfarenheter av att hantera frågor
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om diskriminering och rasism – det är vanligen våra medlemmar som befinner sig i situationen av att vara mottagare av den
sortens uppvaktning. Från SIOS sida är vi därför väldigt angelägna om att man i det framtida arbetet och diskussionerna om
den nationella handlingsplanen också tar in diskussionen om
helheten.

Det mångkulturella samhället och en gemensam värdegrund
Det är inte lätt att ge en vision om hur det mångkulturella
samhället kommer att te sig i framtiden, men några punkter
måste vara grundläggande för att ett sådant samhälle ska kunna
åstadkommas.
• För det första måste det mångkulturella samhället vila på en
gemensam värdegrund. Det måste handla om ett samhälle
som präglas av solidaritet, humanism, jämlikhet, valfrihet
och mångfald, där etniska minoriteter respekteras.
• Det mångkulturella samhället ska i dialog definieras och
beskrivas av majoriteten och minoriteterna, och utgöra grunden och referensramen för vårt arbete för demokrati och
mot rasism och diskriminering.
• För att få uppslutning och stöd för det gemensamma så
måste alla – både individer och grupper – känna igen sig
(självidentifikation) och delta utifrån egna förutsättningar.
För att kunna »prata samma språk« måste de olika begreppen definieras och beskrivas.
• Ett långsiktigt program för att stärka det mångkulturella
samhället och därmed insatser mot rasism och diskriminering, måste beröra/innehålla: normer, respekt, moral, samverkan, mångfald, mångfaldsplaner, delaktighet, skolan, kulturlivet, media, mötesplatser/debattforum, det sociala livet,
fritiden och politiken. Ett sånt program måste också ta hänsyn till de många processer som äger rum i samhället – globala, inom EU, nationellt, bland minoritetsgrupper etc.
• Avgörande är att om vi lyckas ta fram ett sådant program
med konkreta idéer, så vill vi att regeringen och statsmakterna som motprestation skapar de miljöer som gör det möjligt att genomföra programmet.
Media och opinionsbildning
Massmedia spelar en central roll – i praktiken finns det bara
två instanser som direkt påverkar bilden av invandrare; massmedia och beslutsfattare.
Media förmedlar en tillspetsad bild av invandraren som efterhand börjar uppfattas som norm. I själva verket befinner sig
medierna ungefär lika långt från verkligheten som politiker
och myndigheter. Skillnaden är möjligen den att medierna får
betydligt större utrymme i takt med att politikerna tystnar och
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undviker att gå på djupet i frågor som rör till exempel rasism
och diskriminering.
Förslag:
Ett förslag som vi vill lyfta fram, och som kan bidra till att stävja
den bild som förmedlas i de stora medierna, är en satsning på att
stärka de smala medierna och ge stöd till kulturell verksamhet och
de etniska organisationernas egen massmedia.

NGO – en viktig samarbetspartner
Det är viktigt att de olika folkrörelseorganisationerna engageras i det framtida arbetet på »riktigt«. För att det ska vara möjligt måste de få grundresurser och stöd för att kunna bedriva
arbetet utifrån egna förutsättningar. Organisationerna måste
kunna bevara sin särprägel och självständighet, och inte tvingas
bli ett verktyg i projekthysterin.
De lokala grupperna som arbetar mot etnisk diskriminering
måste ses som en del av helheten. Det är viktigt att stärka deras
legitimitet och skapa utrymme för att ge dem resurser, men vi
vill att de får stöd för vad dom är, vad dom faktiskt gör och vad
de kommer att göra i framtiden, i stället för att enbart titta på
de juridiska villkoren och om de uppfyller de formella kraven
för bidrag.
På lokalplanet är det också viktigt att uppmuntra samverkan
mellan föreningsliv och kommuner.
Förslag:
Utgå från att NGO:erna är en viktig partner både vid denna och
vid en mängd andra insatser. Det är viktigt att uppmuntra och
ge stöd till NGO:er som bidrar till samverkan på lokal nivå, men
i sammanhanget får inte heller det internationella perspektivet
glömmas. Insatserna mot etnisk diskriminering har i allra högsta
grad en internationell koppling. NGO:erna saknar idag nästan
helt stöd för verksamhet utanför Sverige, vilket innebär att de hindras att bedriva samverkan på europeisk nivå.

Förankringen av EU:s etniska direktiv
Vad gäller frågan om hur väl NGO:erna känner till vad EU:s
etniska direktiv innebär, får vi nog konstatera att de, förutom
hos de grupper som följer utvecklingen av intresse och ekonomiska skäl, i huvudsak är okända.
Riksorganisationerna har inte hunnit sprida information och
kunskap, och har inte haft tid att förankra informationen bland
förtroendevalda. Även om direktiven inte är heltäckande så är
de ett steg framåt, särskilt som olika NGO:er haft stor betydelse
för att de etniska direktiven kommit till. Däremot är det alltid
lite oroande när ländernas agerande binds upp och inskränks
till direktiv och lagar istället för att baseras på politisk vilja.
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SIOS /Projektet FN:s standardregler
i ett mångkulturellt samhälle
Ammar Makboul, projektledare

Samverkan mellan staten
och det civila samhället en central faktor
Samhällets insatser mot rasism och diskriminering måste ske i
samverkan mellan civila organisationer och statsmakterna. För
att denna samverkan ska fungera optimalt bör man vara överens om vissa principiella utgångspunkter.
Detta gäller (a) insatsernas innehåll och (b) definition av centrala begrepp som integration, rasism, mångkulturalism etc.
Det är också viktigt att tydliggöra (och upprätthålla) distinktionen mellan den öppna brottsrelaterade rasismen och den
dolda strukturella rasismen. En sådan distinktion är viktig med
tanke på att samhällets insatser måste bygga på relevanta strategier – etnisk diskriminering som fenomen kan inte angripas
på samma sätt som öppen brottsrelaterad rasism. Strategin
för insatser mot den dolda rasismen (den etniska diskrimineringen) måste bl.a. vara att »synliggöra det osynliga«.
Insatserna innebär att gemensamma strategier utarbetas och
centrala begrepp definieras.
Att synliggöra den dolda rasismen (till exempel etnisk diskriminering, islamofobi och mediabilden av »den andre«), innebär att vi bättre kan urskilja och angripa dess mekanismer (som
inte kan likställas med eller härledas till den öppna rasismens
ideologiska mekanismer och våldsuttryck).
Sammanfattningsvis kan sägas att insatserna mot etnisk diskriminering måste ske långsiktigt och i samverkan samt med
samstämmighet angående vissa principiella utgångspunkter
(gemensamma definitioner).
För att lyckas med samhällets insatser måste den dolda rasismen synliggöras. Detta bör prioriteras då den dolda rasismens
negativa effekter på samhället är större än den öppna rasismen,
vars omfattning är begränsad och vars upphov oftast genereras
av den dolda rasismen. I detta sammanhang är det också viktigt att mobilisera de erfarenheter och kunskaper som finns hos
NGO:erna.
Granskning av media är också viktig i detta sammanhang.
Förslag:
Utarbeta mångfaldsplaner inom alla samhällsområden. Definiera
centrala begrepp och konkretisera betydelsen av att motverka
etnisk diskriminering och dold rasism.
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Långsiktiga insatser – hållbara samhällseffekter
Skolan är ett viktigt område med stor potential vad gäller
långsiktiga insatser med hållbara effekter. Klassperspektiv och
genusperspektiv på undervisningen har tidigare resulterat i
positiva effekter. Nu är dags för ett mångkulturellt perspektiv
på såväl läroplan som undervisning.
Barn och studenter måste bli delaktiga och kunna identifiera
sig med undervisningen och inte behöva känna sig alienerade
i skolsituationen. Barn ska inte behöva leva i två världar vilket
genererar utanförskap, diskriminering och/eller dold rasism.
Den nationella kunskapsbanken bör drivas
av NGO:er – fri från staten och myndigheter
Initiativet till en nationell kunskapsbank är mycket viktigt och
bra. Erfarenheter och kunskaper hos civila organisationer kan
på så sätt mobiliseras och samordnas på ett, för samhällets
insatser, konstruktivt sätt.
Förslag:
Låt den nationella kunskapsbanken stå fri och oberoende från
staten och myndigheter. Den bör istället drivas av civila organisationer.
Det är viktigt att NGO:erna finns med i förgrunden vid bankens uppbyggnad och fortsatta arbete och att de som civila
organisationer fritt kan ge statsmakterna kritik när så behövs.
Om kunskapsbanken drivs av staten finns en risk att arbetet
blir kampanjinriktat och fjärmat från NGO:ernas inflytande
och behov.
Förslag:
NGO:erna bör både ha inflytande över och driva kunskapsbanken.
Även i en nationell kunskapsbank bör synliggörandet av den
dolda rasismen prioriteras – så även mediagranskning. De erfarenheter och kunskaper som Quick Response har bör utgöra
förebild för en sådan insats. Media bör också granskas vad gäller negativa tolkningar och förhärskande föreställningar som
finns om »invandrare«, exempelvis islamofobin.
Mediernas makt och utrymme i det moderna samhället är
väldokumenterad. Mediernas roll i skapandet av kollektiva föreställningar, bör diskuteras i den nationella kunskapsbanken
Sammanfattningsvis – betona vikten av långsiktighet, samverkan och samstämmighet kring vissa principiella utgångspunkter i kunskapsbankens arbete. Kunskaper, metoder och
erfarenheter vad gäller insatser mot den dolda rasismen bör prioriteras. De erfarenheter och kunskaper som NGO:erna samlat
på sig måste mobiliseras i detta arbete.
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Förutsättningar för insatser mot diskriminering
Institutionaliserad och strukturell diskriminering ger upphov
till en hierarkisk rangordning av människor. Detta leder till en
falsk tro och föreställning att diskriminering mellan grupper är
moraliskt och vetenskapligt försvarbart.
Etnisk diskriminering finns bland annat på arbetsmarknaden,
i boendet och i skolan – kort sagt inom alla samhällsområden.
Det görs många olika insatser för att bekämpa rasism och
diskriminering. Dessvärre har dessa insatser visat sig vara otillräckliga, eftersom diskrimineringen ökar och rasistiska handlingar blir allt grövre.
För att insatser mot rasism och diskriminering ska få önskad
effekt i samhället krävs bland annat följande:
• Att en positiv attityd till multietnicitet och mångkulturalism
i samhället skapas. För att åstadkomma detta måste begreppen integration och mångkulturalism definieras på så sätt att
det inte framstår som ett hot mot majoriteten i samhället.
• Från det politiska etablissemangets sida krävs en medvetenhet om att hotet inte kommer från det multietniska eller det
mångkulturella samhällets sida, utan från tankar och ideologier bland antidemokratiska och assimilationistiska grupper. Efter det kan man börja vidta åtgärder som främjar
integrationsprocessen.
Gemensam värdegrund
• Skol- och läroplanen måste reformeras genom att man intar
ett mångkulturellt perspektiv.
• Lärare med olika etnisk och kulturell bakgrund måste rekryteras till skolorna.
• Läroplanen måste utformas av personer med olika etnisk och
kulturell bakgrund.
• En strategi för alla skolor måste utarbetas, som innehåller
både förebyggande åtgärder och beredskap för problemhantering.
Med dessa förändringar kan man bygga en gemensam demokratisk värdegrund för mänskliga rättigheter. På så sätt kan
man skapa en förståelse och en människosyn som präglas av att
människor har lika värde oavsett bakgrund, tro eller kulturell
tillhörighet.
Arbetsmarknadsinsatser och antidiskrimineringsombudsman
På arbetsmarknaden kan följande åtgärder bidra till integrationsprocessen.
• Positiv särbehandling kan vara användbart som en nödåtgärd när alla andra åtgärder misslyckats.
• Offentlig upphandling från stat, landsting och kommun ska
innehålla antidiskrimineringsklausuler.
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• Företag som upprättar och genomför en mångfaldsplan bör
premieras på olika sätt.
• Antidiskrimineringsombudsman/kvinna bör finnas på länsnivå eller på kommunal nivå.
En antidiskrimineringsombudsman kan fungera som en länk
mellan nationella och lokala instanser samt bevaka och ge råd
till kommuner och andra aktörer t.ex. NGO:er, fackliga och
andra organisationer samt till allmänheten.

Ungdomsrix/Ungdom Mot Rasism, Kristianstad,
Katty Tamblay, UMR:s styrelse, och Jaime Silva

Långsiktigt arbete i skolorna
Vårt arbete riktas huvudsakligen mot skolans område och på
lokalplanet där vi har vår viktigaste förankring. I Kristianstad
arbetar vi med 19 skolor. Ett nätverk mellan skolorna främjar
demokrati och motverkar långsiktigt rasism och mobbning.
Vår erfarenhet är att frågor som handlar om diskriminering
och relaterade ämnen sällan får plats i undervisningen. Det
finns liksom aldrig riktigt tid för detta.
Historieundervisningen sträcker sig ungefär fram till och
med andra världskriget. Det finns sällan tid att läsa om vad som
skett sedan dess, och vad som sker idag. Det finns heller inte tid
att läsa och diskutera nyhetsartiklar som handlar om rasism.
Vi vet att det finns mycket material som många organisationer och forskare har tagit fram, men som dessvärre inte når
fram till skolorna och därför aldrig används i undervisningen.
På skolorna väntar man ofta till dess att ett problem uppstår
eller en incident äger rum, och först då arrangerar man en
temadag. Det går inte att banka in kunskap eller ta död på fördomar med en temadag. Arbetet måste bedrivas i form av kontinuerliga samtal och dialog på skolorna. I själva verket är detta
– vare sig det handlar om mobbning eller rasism eller andra
fördomar – frågor som tar lång tid att sätta sig in i och för detta
fordras utbildning.
Förslag:
I skolundervisningen bör det finnas minst en lektionstimme i
veckan som tar upp frågor om rasism och diskriminering kontinuerligt med ett långsiktigt perspektiv.
Under dessa lektioner ska eleverna kunna diskutera fördomar
och sina egna roller. Det handlar inte minst om att diskutera
aktuella frågor som dyker upp i massmedia och vilka effekter
olika händelser kan få.
Målsättningen bör vara att få eleverna att inse att de inte
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är en i mängden, utan allt man gör påverkar andra. En sådan
undervisning skulle också göra det lättare att fånga upp signaler om elever i kris, förebygga situationer av våld och rasism
och ge bättre möjligheter för kommunikation mellan elever
och lärare. Det är viktigt att organisationer som arbetar med
dessa ämnen kan komma till skolan och ge stöd till arbetet som
bedrivs där.

Stärkt föräldraroll genom vuxenutbildning
Även undervisning i svenska språket och undervisning om
Sverige bör förbättras och anpassas till varje individ, så att även
invandrare har möjlighet att få en stabil plattform i samhället.
I undervisningen till invandrare måste även ingå hur samhället
fungerar och vilka regler – skrivna och oskrivna – som finns i
samhället.
Många föräldrar saknar i dag viktig kunskap om hur samhället fungerar, och kan därmed inte överföra värderingar – varken positiva eller negativa – till sina barn. Föräldrarollen är en
viktig samhällsuppgift. En genomtänkt vuxenutbildning kan ge
många föräldrar rollen tillbaka som kunskapsbärare – en roll
som många har förlorat i det svenska samhället.
Förslag:
Ersätt traditionell bänkundervisning med praktisk svenska (uttal
och kommunikation) åtminstone under de sex första månaderna
i Sverige: skapa utrymme och anpassa undervisningen till varje
individs eget behov.

Saklig nyhetsförmedling och skärpta pressetiska regler
Massmedia skriver sällan om goda exempel och förebilder.
Däremot skriver man om motsättningar mellan svenskar och
invandrare.
Massmedia påverkar naturligtvis allmänhetens syn på invandrare. Om en invandrare slår en svensk så står det i tidningen,
vilket i rasistisk propaganda omvandlas till att alla invandrare
slår svenskar. Några diskussioner om bakomliggande orsaker,
om sammanhang eller vad som egentligen hände finns inte.
Här kan en nationell kunskapsbank spela en viktig roll.
Förslag:
Initiera en diskussion med Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna, i syfte att skärpa pressens etiska regler så att
massmedia lägger större tonvikt vid objektiv information. Arrangera seminarier och vidareutbildning i ämnet i JMK:s regi.
Ge utrymme för en alternativ och saklig nyhetsförmedling på
nationell nivå i form av en kunskapsbank.
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Tillvarata kompetens och resurser
Arbetslösheten är en viktig orsak till diskriminering och rasism.
Målsättningen måste vara att främja en arbetsmarknad som ger
människor möjlighet att bli självförsörjande. Samhället måste
ta tillvara den kraft som finns hos människor.
Förslag:
Förvaltningar måste bli förebilder för andra när det gäller att
anställa invandrare. Ta tillvara bl.a. den språkkompetens som
finns.
Det är dock inte enbart samhällets och myndigheternas ansvar
utan alla har ett gemensamt ansvar att möta varandra med respekt.

Riktade insatser med en direkt
koppling till en statlig myndighet
Insatser mot rasism och diskriminering måste ha en tydlig lokal
förankring. Idag beviljas mycket pengar för »nationella insatser«.
Många kampanjer dras i gång men resulterar inte i någonting. Misslyckandena beror på att man saknar lokal förankring.
Den formella vägen via myndigheter fungerar i regel inte.
Förslag:
Genom att rikta insatserna till ett lokalt ombud (som kan vara
en grupp, organisation eller liknande) kan arbetet effektiviseras
på alla plan. Det lokala ombudet ska inventera vad som finns
lokalt, ge stöd åt de lokala gruppernas initiativ och arbete, samverka med alla i kommunen, samordna insatserna, samt fördela
ekonomiskt stöd. Det lokala ombudet ska inte agera på uppdrag
av kommunen, utan ha en direkt koppling till en statlig myndighet, förslagsvis Integrationsverket.
Vi anser att detta är den enda modell som kan fungera om vi
ska lyckas med insatserna.

Avslutande kommentar
Kurdo Baksi sammanfattade kortfattat NGO-panelens synpunkter och förslag och fokuserade bl.a. på tre centrala frågor:
långsiktigt arbete, ekonomiska resurser och samverkan mellan
NGO:er och myndigheter.
Antirasistiskt arbete och insatser för integration måste bygga
på ett långsiktigt tänkande och en satsning på permanenta
strukturer och lösningar. Det saknas, menade han, vare sig
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konkreta förslag på åtgärder eller vilja hos kommuner, statliga
myndigheter, institutioner, gräsrotsorganisationer eller enskilda
människor. Däremot saknas en genomtänkt strategi och konkreta och genomtänkta samarbetsprojekt som knyter samman
de olika aktörerna som arbetar inom området.
Det råder heller ingen brist på idéer, initiativ eller idéella
insatser – i flera fall har de idéella initiativen utvecklats till viktiga faktorer i kampen mot rasism. Det saknas dock ofta pengar
för att förverkliga idéer och fullfölja de projekt som påbörjats. I
anslutning till ekonomiskt stöd bör en inventering genomföras
av den långsiktiga verksamheten som bedrivits av NGO:erna
för att kunna utvärdera vilka effekter arbetet har resulterat i.
För att förverkliga en nationell handlingsplan mot rasism,
främlingsfientlighet och etnisk diskriminering måste arbetet
baseras på en samverkan mellan myndigheter, kommuner,
arbetsmarknadens parter och NGO:er. Ett antirasistiskt center
med lokala nätverk bör därför bildas som kan fungera som länk
mellan myndigheter, invandrargrupper och gräsrotsorganisationer.

Andra delrapporten:

NGO-panelen om FN:s
Världskonferens mot rasism,
(WCAR)
Inledning
Panelseminariet den 17 februari 2001 var det andra i ordningen
som anordnades av Integrationsverket inom uppdraget Samråd och dialog. Panelseminariet fokuserade denna gång på den
pågående processen och förberedelserna inför FN:s Världskonferens World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenofobia and Related Intolerance (WCAR) i Durban, i
Sydafrika 31 augusti till 7 september 2001. Världskonferensen
kommer att bli ett utomordentligt viktigt tillfälle för världssamfundet att fokusera på rasismens uttrycksformer, orsaker
och metoder samt strategier för att motverka och bekämpa
den.
Syftet med panelseminariet var att sammanställa synpunkter och idéer kring frågor som för NGO:ernas del är viktiga att
lyfta upp och driva inför Världskonferensen och ge NGO-panelen möjlighet att vara med i dialogen kring vilka frågor som
Sverige bör prioritera på Världskonferensens agenda. Panelseminariet är ett led i verkets arbete med att ge regeringen underlag för fortsatta åtgärder i arbetet mot rasism och etnisk diskriminering.

Tillvägagångssätt
Med program och inbjudan till NGO-panelen skickades frågeställningar som deltagarna skriftligt skulle besvara samt relevant dokumentation, bl.a. General Conclusions of the European Conference against Racism, Strasbourg 11–13 Oktober
2000 och General Report, Mr Alvaro Gil Robles, Commissioner
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for Human Rights. Under seminariedagen delades ytterligare
dokumentation ut. (Seminarieprogrammet – se bilaga 3.)
En vecka före panelseminarietillfället erhöll deltagarna en
enkät angående sakområdet. Enkäten var avsedd att användas
som komplettering till muntligt framförda uppgifter och kunde
– om man så önskade – lämnas in anonymt (se bilaga 4). Seminariet spelades in på band i sin helhet. Tidigt under seminariedagen fick deltagarna en utvärderingsenkät (se bilaga 5). Syftet
med denna var att få en första respons på hur deltagarna uppfattade formen och organisationen av seminariet och därigenom få förslag till att förbättra metoden i framtida paneler.
Enkäten kunde lämnas anonymt ifylld i en därför avsedd låda
efter panelseminariets slut.
Panelseminariet var uppdelat i två »avdelningar«. Den första
avdelningen inleddes med anförande av departementssekreterare Cafer Uzunel, Näringsdepartementet, som talade om bakgrund, förberedelser samt Sveriges roll på FN:s Världskonferens
(WCAR). Nästa talare var juristen och experten på diskrimineringsfrågor, Paul Lappalainen, som talade om sina erfarenheter från ECAR, Strasbourg och NGO:ernas möjligheter på
Världskonferensen. Därefter tog paneldeltagarna vid och höll
sina respektive anföranden med utgångspunkt i de frågeställningar som skickats ut till samtliga NGO-företrädare. Vad gäller
valet av de medverkande organisationerna hänvisas till metodavsnittet i inledningen sid 11. Ett 30-tal NGO:s var inbjudna
att medverka.
Panelseminarieledarefunktionen alternerades mellan José
Alberto Diaz och Gunn Stenhammar Metdonaj. Dagen avslutades med en diskussion och en summering av dagen.

Disposition av denna rapport.
Delrapporten bygger på en rapport av panelseminariet utarbetad av Andreas Boukas, projektanställd på Integrationsverket.
Delrapporten inleds med en kort historik om begreppet NGO.
Därefter följer anföranden av Cafer Uzunel, departementssekreterare, Näringsdepartementet och Paul Lappalainen, jurist
och expert på diskrimineringsfrågor, varefter anföranden från
NGO-panelen presenteras i bokstavsordning efter respektive
organisations namn. Rapporten fortsätter med en sammanfattning av paneldiskussionerna. Slutligen redovisas den kompletteringsenkät som skickades ut till deltagarna samt resultatet av
den utvärderingsenkät angående bl.a. form och organisation på
panelseminariet som delades ut under panelseminariet.
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Frågeställningar och medverkande
Frågeställningarna var följande:
1 Vilka frågor bör Sverige prioritera inför WCAR? Vad anser
du bör förtydligas eller lyftas fram i slutdokumentet.
2 Vilken roll bör internationell lagstiftning spela i kampen
mot rasism och etnisk diskriminering? På vilket sätt och
inom vilka områden bör lagstiftningen mot etnisk diskriminering och rasdiskriminering bli mer effektiv? Behövs en ny
lagstiftning eller en mer effektiv tillämpning av nuvarande
lagstiftning?
3 Bör WCAR fokusera på personer som tillhör särskilt sårbara
grupper (som t.ex. etniska minoriteter/invandrargrupper)
och personer som upplever diskriminering på flera grunder
t.ex. kvinnor från minoritetsgrupper?
4 Anser du att frågan om positiv särbehandling bör ha prioritet på WCAR:s agenda? Bör Sverige aktivt driva frågan inom
WCAR?
5 Vilken roll bör NGO:erna ha i kampen mot rasism och etnisk
diskriminering? På vilket sätt bör NGO:erna samverka med
kommunala och/eller nationella myndigheter?
Inbjudan riktade sig till Integrationsverkets NGO-panel från
panelseminariet den 15 december 2000 dvs. aktivt profilerade
organisationer i arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och
etnisk diskriminering. Några organisationer hade tillkommit:
Svensk-arabiska kulturföreningen i Stockholm, Sveriges Internationella Utvecklingscentrum för Afrika (SIDECA) från
Tyresö, Föreningen AGERA från Lysekil, Rädda Barnen och
Fonden för mänskliga rättigheter.

Inbjudna deltagare från NGO:er
• Afrikanska Akademikergruppen (AAG), Stockholm John
Mweligye
• Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR), Stockholm Mkyabela
Sabuni
• Byrån mot etnisk diskriminering i Norrköping Marina Ettling
• Chilenska Riksförbundet Paula Bark
• English International Association/Action Group for Positive
Integration, Lund M. Arthur Robinson Diakité och Monique
Franzén Diakité
• European Network Against Racism (ENAR) Joe Frans
• Expo Jonas Sundberg, Stieg Larsson
• Fackligt Aktiva Invandrare (FAI) Mariana Buzaglo
• Fem i tolv-rörelsen/Internationella klubben i Härnösand
Anders Bergman
• Fonden för mänskliga rättigheter Anna Wigenmark
• Föreningen AGERA, Lysekil Margareta Melin

-  : …

75

• Hasans Vänner mot våld och rasism Jannis Konstantis, Theo
Röhle
• Immigranternas Centralförbund Leo Kantor
• Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Jorge Pereira
• Integrationsforum i Vänersborg Elmi Abdiyare
• Invandrarpolitiska föreningen/Antidiskrimineringsbyrån i
Malmö Ewa Bolanowski
• Kurdiska Riksförbundet Kovan Allan Skönebro
• LO-distriktet i Stockholms län Elio Portocarrero (åhörare)
• Politiskt aktiva för mångfald (PAM) Shadi Larsson
• Quick Response/Röda Korsets Ungdomsförbund Peter Fröberg
och David Sandberg
• Rädda Barnen Anna Frenning
• Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)
Milinko Mijatovic
• SIOS/Projektet FN:s standardregler i ett mångkulturellt samhälle Ammar Makboul
• Samordningsorganisationer för invandrarföreningar i Umeå
(SIUM) Sebri Ibrahim
• Stockholms turkiska distriktsorganisation Hamza Erdal
• Svensk-arabiska kulturföreningen Saleh Oweini
• Sveriges Internationella Utvecklingscentrum för Afrika
(SIDECA) Lamine Dieng
• Ungdomsrix/Ungdom Mot Rasism, Kristianstad Katty Tamblay, Jaime Silva

Inledningsanföranden
Nedan återges något förkortade och när så behövs, språkredigerade sammanställningar av NGO-panelens muntliga presentationer den 17 februari 2001. Presentationerna av den egna organisationen tas inte med då dessa redan finns beskrivna i det
tidigare seminariet den 15 december 2000 (se bilaga 1). De
NGO:er som tillkommit har delvis kompletterats i bilagan. Kommentarer utanför seminariets fokusering har inte tagits med.

Världskonferensen
– bakgrund, förberedelser och Sveriges roll
Cafer Uzunel, Näringsdepartementet
Det är en FN-resolution som ligger till grund för FN:s Världskonferens som äger rum den 31 augusti till 7 september 2001 i
Sydafrika. Syftet med konferensen är att ta fram ett handlings-
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program som är framåtsyftande, handlingsinriktat och ger förslag på konkreta åtgärder hur man bekämpar rasism och främlingsfientlighet. Det har arrangerats två konferenser tidigare
mot rasism och främlingsfientlighet i Genéve åren 1978 och
1983. Även om slutdokumenten inte är juridiskt bindande för
respektive regering så har de betydelse då det ofta i olika sammanhang hänvisas till dessa. Det allra mest betydelsefulla med
sådana dokument är dock att de ger uttryck för en gemensam
global värdegrund.
I resolutionen från år 1997 uppmanade man medlemsländerna att hålla regionala konferenser och utifrån dessa bidra
med frågor till Världskonferensen. Ett antal regionala möten
har hittills hållits – Europas konferens i Strasbourg 11–13 oktober 2000, Amerikas konferens i Chile 5–7 december 2000 och
Afrikas konferens i Senegal 21–24 januari 2001. Den Asiatiska
konferensen ska äga rum 19–21 februari 2001.

Fyra viktiga områden berörs i slutdokumenten
De slutdokument som tagits fram på de regionala mötena återspeglar de problem som är specifika för respektive region. Det
amerikanska slutdokumentet handlar om urbefolkningen, globaliseringens effekter och demokratifrågan – synsättet skilde sig
i detta avseende mellan USA och Kuba. Det afrikanska dokumentet har fokus på historiska aspekter, framförallt slaveriet och
kolonialismen – man anser att Västvärlden bör be om ursäkt
för begångna oförrätter.. Kompensationsfrågan, dvs. ersättning
för slaveriet och kolonialismen, är ytterligare en fråga. Vad gäller det asiatiska mötet finns det farhågor att det i huvudsak
kommer att handla om konflikten mellan Palestina och Israel.
Europarådets konferens slutade med antagandet av en deklaration och allmänna slutsatser – ett slags handlingsprogram. I
slutdokumentet kunde man identifiera fyra viktiga områden:
Det ena var att »rättsfria« länder fick skriva under internationella konventioner och att man också genomförde dem.
Man tog också upp vikten av antidiskrimineringslagstiftning
på internationell nivå och införandet av sanktioner.
Ett annat område handlade om policy och praxis. Vikten
av att bilda nationella institutioner för att bekämpa rasism
och diskriminering, helst opartiska och oberoende av respektive regering. Vidare uppmärksammades politikernas roll samt
nationella minoriteters och andra gruppers utsatthet i det
offentliga livet. Glädjande nog berördes frågor om romerna och
deras situation i Europa. NGO:erna tog också upp frågan om
att alla länder bör införa antidiskrimineringsklausuler.
Ett tredje område handlade om utbildning, medvetandegörande och information och vikten av att utbilda nyckelpersoner inom olika områden i dessa frågor. Särskilt betonades rätts-
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väsendets roll och skolans roll när det gäller utbildning om
mänskliga rättigheter vilket man ansåg vara en självklar uppgift
för dessa institutioner.
Det sista området var media och kommunikation – medias
roll som förmedlare av fördomar och betydelsen av mångfald
inom media. Vidare ansåg man att effektiva sanktioner och
effektiv lagstiftning behövs för att beivra den hatpropaganda
som sprids via Internet.

NGO:ernas roll unik på Europarådets konferens
Europarådets konferens är unik på så sätt att NGO:erna var
med under hela processen framför allt när det gäller utarbetandet av slutdokumentet. Så har inte varit fallet i övriga regioner.
Processen fortsätter nu med att FN:s High Commissioner for
Human Rights – som ska vara generalsekreterare för Världskonferensen – Mary Robinson – kommer att sammanställa och
presentera ett utkast till en deklaration och ett handlingsprogram som är tänkt att antas under konferensen. Utkastet presenteras för de olika länderna och i och med detta börjar förhandlingarna. Utkastet kommer att presenteras i mars 2001 och
kommer att återspegla skrivningarna i slutdokumenten från de
regionala konferenserna, expertseminarierna och tidigare utarbetade dokument som kan vara aktuella i sammanhanget. Förhoppningen är, som sagt, att det som kommer att stå i deklarationens handlingsplan ska vara framåtsyftande och peka på
konkreta åtgärder. Det finns farhågor att en del regioner vill ta
upp känsliga frågor såsom slaveriet, kolonialismen och frågor
som hänger samman med dessa, exempelvis kompensationsfrågan, och att detta ska leda till motsättningar, vilket har hänt
på en tidigare konferens, år 1978, då västvärlden »hoppade av«
då muslimska länder ville likställa sionism med rasism. Man är
rädd för en liknande utveckling här.
Den fortsatta processen
Förberedelserna är lite försenade – ett enda möte, i maj 1999,
har hållits i förberedelsekommittén, men det kommer att
anordnas olika möten under våren 2001 då Sverige är ordförandeland i EU. Sverige kommer att ha en viktig roll i förhandlingarna – vara EU:s röst och skriva »position paper« (två har
redan lämnats in) med inriktning på nutida former av rasism
och hur dessa ska bekämpas. Sverige kommer tillsammans med
EU att driva frågor som medlemsländerna redan kommit överens om, nämligen de som står i Europarådskonferensens slutdokument. Man bör inse att utrymmet för enskilda länder att
driva egna frågor är väldigt litet men självfallet kommer man
att göra det ändå. Det är ju därför vi har sådana här möten med
bl.a. NGO:er.

78    

I anslutning till Världskonferensen kommer det att anordnas ett NGO-forum. Det äger rum tre dagar före konferensen –
möjligen med någon dags överlappning. Är man intresserad
av att delta, så ansöker man om ackreditering hos FN. Man
lämnar in stadgar, redogörelse för den verksamhet man bedriver, antal medlemmar i organisationen m.m. Hittills har inga
svenska NGO:er ansökt. Alla har dock möjlighet att söka och bli
ackrediterad. Medlemsländerna avgör vilka av de som anmält
intresse som får vara med. Det är sällan medlemsländerna säger
nej till NGO:er. Avgörandet ligger hos förberedelsegruppen.

Erfarenheter från dialog
och NGO:ernas möjligheter inför WCAR i Sydafrika
Paul Lappalainen, jurist
Jag ska berätta om mitt deltagande i rollen som NGO-företrädare i den Europeiska konferensen (ECAR) mot rasism och ta
upp några juridiska aspekter i denna process. Jag var i Bryssel
och träffade några personer som var med i European Network
against Racism (ENAR). Under en diskussion om mina idéer
om antidiskrimineringsklausuler fick jag frågan: Varför kommer du inte till Strasbourg? Hur gör man det? frågade jag. Jag
fick då veta att till en början måste man först få en inbjudan för
att vara med i NGO-konferensen. Detta föranledde en hel del
»pappersarbete« – ansökningsformulär skickades via den förening jag är aktiv i, Politiskt aktiva för mångfald, utan att för
den skull säkert veta om vi skulle få en sådan inbjudan. En
del NGO:er blir inbjudna som »officiella« vilket innebär att de
deltar i NGO- konferensen och får därmed också en plats i
Världskonferensen.
Nästa stora fråga var: Hur kan man finansiera deltagandet?
Jag tillhör en förening som inte har så mycket pengar. Regeringen hade inte utlyst några pengar för deltagande. De »officiella representanterna« däremot fick sina kostnader betalda. Jag
insåg också att i andra länder gick det till på ett helt annat
sätt. I Norge t.ex. fick NGO:erna samordningsansvar ett år före
konferensen i syfte att arbeta fram NGO:ernas positioner inför
konferensen, t.ex. vilka som skulle delta, och regeringen bekostade deltagandet för några av dessa. Detta innebar att norska
NGO:er kom till Strasbourg med välformulerade gemensamma
målsättningar. De svenska NGO:erna var lite mer »anarkistiska« och hade olika idéer. Så småningom blev vi dock ganska
samstämda.
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NGO:ernas pådrivande och påverkande roll
Förankring på europanivå av antidiskrimineringsklausuler är
en viktig fråga och genom att ta upp denna internationellt blir
det också lättare att driva frågan nationellt. Men är det någon
som bryr sig om NGO:ernas synpunkter? Den officiella delen
av Strasbourg-konferensen började med att NGO:erna deltog i
workshops och olika diskussioner. Det visade sig dock att det
redan fanns ett dokument som var utarbetat före konferensen.
Vi fick höra att dokumentet var slutgiltigt och inte gick att
ändra. NGO:ernas reaktion var följaktligen »Varför kom vi hit
då?«. Det är inte lätt att samla olika NGO:er, lära känna varandra på två dagar, samsas om något och sedan framföra till
regeringarna att dessa är våra krav. Vi menade att om man inte
förhandlade om dokumentet så skulle vi lämna konferensen.
Det är emellertid inte så lätt för alla att ta ställning om ens deltagande bekostas av den egna regeringen. Vi ville ha med 13–14
punkter i dokumentet – till slut kom 10–11 av de ändringar
som NGO:erna föreslog in i slutdokumentet. Dokumenten har
inte samma tyngd som en konvention men man kan alltid hänvisa till dem som ett Europa-dokument som Sverige skrivit
under.
Det gäller att arbeta snabbt, veta vad man vill och föreslå
alternativa ändringar. Jag antar att det i Sydafrika blir ännu mer
påtryckningar från människor från fler länder och fler intressen. Det är därför än viktigare att från svenskt och europeiskt
perspektiv veta vad man vill. Under ECAR valdes en europeisk
NGO-grupp som kommer att arbeta med dessa frågor eftersom det är lättare att föra fram gemensamma europeiska frågor
än enbart svenska. Det är också viktigt att hålla sig informerad
om vad som händer i andra länder och på andra kontinenter.
I t.ex. Kanada finns också NGO:er som är intresserade av vilka
frågor som drivs i Europa.
I Sydafrika kan man lyfta fram dels antidiskrimineringsklausuler i offentliga upphandlingar som ett viktigt verktyg för ett
konkret motverkande av diskriminering och dels en ratificering
av 1990 års konvention om ett rättighetsskydd för alla migrerade arbetare och deras familjer (1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families.) Bland andra deltog EU-länderna i formuleringen av konventionen men hittills har inget
EU-land ratificerat den. De länder som hittills har ratificerat
konventionen är immigrationsländer som Mexico och Filippinerna. Det finns emellertid ingen anledning för Sverige att inte
skriva under då skyddet redan finns enligt svensk lag. Dessutom
borde NGO:erna försöka få in en mening i slutdokumentet
som förklarar att: WCAR:s deltagande stater har kommit överens om att antidiskrimineringslagar och andra åtgärder (som
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klausuler i offentliga upphandlingar) inte utgör internationella
handelshinder. Det är viktigt eftersom det just nu finns stor risk
att multinationella företag kommer att använda sig av WTO:s
regler för att försöka få sådana lagar och åtgärder bortdömda
såsom handelshinder. Det har redan gjorts när det gäller ifrågasättande av olika länders miljölagar.

Anföranden från paneldeltagarna
Afrosvenskarnas Riksförbund
Mkyabela Sabuni, ordförande
Jag ska tala om fyra områden – (1) förvaltning av den
gemensamma historien (2) rehabilitering och restaurering av
skador, (3) skadestånd och (4) förebyggande och internationellt arbete.
Dessa frågor bör regeringen prioritera och lyfta fram på internationell nivå. Jag brukar säga att rasismen inte började med
nazismen. Nazismen är en effekt av historien. Både slaveriet,
kolonialismen och andra världskriget utgår ifrån att alla människor inte har lika värde. Jag menar därför att slaveriet och
kolonialismen ska likställas med nazismen. Vi ska inte begrava
historien innan den är död. I så fall låt oss hjälpa historien att
dö och begravas. Med det menar jag att skadeståndsfrågan i sig
har ett starkt terapeutiskt värde. Den hjälper oss ättlingar till
offer och förövare att gå vidare. Varför man ska undvika denna
fråga? Många har tidigare fått skadestånd: judar, japaner och
indianer i olika stater i USA – men varför inte Afrika?

Strukturella orsaker till rasism
– inrätta en internationell fond mot rasism
Utbildningssystemet bör revideras och man bör börja förvalta
den gemensamma historien. Det blir annars endast kosmetiska
lösningar som inte minskar rasismen. Vi måste åtgärda strukturella orsaker i kampen mot rasismen. Historien ska vara
internationell – plocka bort gamla böcker med fördomsfulla
budskap. Upprätta en internationell minimistandard för historieprogrammen i skolan. Utbildningen ska vara mångkulturell
och ha ett globalt perspektiv.
En internationell fond mot rasism borde inrättas. Afrikabilden i Europa behöver förändras. Detta kunde regeringen ta upp
på europeisk nivå. I dokumentet från ECAR nämns judar och
romer men inte svarta – trots att det finns miljoner svarta i
Europa. Se vad som sker angående vapenhandeln – handla inte
med odemokratiska länder. Det borde finnas etik i handelsför-
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bindelser också. Legoarméer borde förbjudas.

Byrån mot etnisk diskriminering i Norrköping
Marina Ettling, arbetar med interkulturell kommunikation
Inför WCAR är det viktigt att inte gripa över för mycket utan
att göra prioriteringar. Upprättandet av nationella handlingsplaner i samarbete med andra nationer är en sådan prioritering,
likaså arbete för att ge alla ett meningsfullt liv och delaktighet
i samhället. Att verka för att interkulturell utbildning kommer
till stånd inom alla områden är också viktigt. Jag instämmer
inte med de som sagt att våra läroplaner inte betonar detta. Det
står klart och tydligt i läroplanen att vi ska jobba med mångfald
i skolan, internationalisering, lära av historien osv. Jag anser
däremot inte att man följer de direktiven men det är en annan
sak. En uppföljning från Skolverket bör ske.

Samverkan viktig i arbetet mot rasism
och etnisk diskriminering liksom effektiv tillämpning av lagar
NGO:ernas roll bör lyftas fram. NGO:erna är »gräsrötter« och
det är där man kan åstadkomma de största förändringarna
bl.a. förändra attityder och värderingar. Ekonomiskt stöd måste
utgå till bildandet av nätverk samt för att underlätta samarbete
mellan kommun, NGO:er och myndigheter bl.a. Integrationsverket och ombudsmännen.
Samverkan på alla nivåer måste ske och NGO:erna måste
ha en viktig roll i det arbetet. Vi har kunskaper som är värdefulla och det är många gånger lättare att driva frågor utifrån ett
underifrånperspektiv. NGO:erna kan fungera som broar mellan allmänheten, kommunen och nationella myndigheter och
kan också användas som resurs och bollplank i olika frågor.
Mötesplatser eller arenor där människor kan mötas på lika villkor behövs.
Beträffande lagstiftningen bör effektiviteten ökas genom att
intensifiera utbildning och information. Om frågan om positiv
särbehandling ska drivas måste det finnas klara direktiv, gärna
med konkreta exempel på vad som menas med detta begrepp.
Media bör utnyttjas effektivare. En negativ artikel måste uppvägas av fem positiva.
Det är också viktigt att NGO:erna kommer in i ett tidigare
skede i processer liknande den inför WCAR och inte så sent
som nu när det redan finns ett dokument.
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English International Association/
Action Group for Positive Integration
M Arthur Robinson Diakité, folkrättsjurist
och Monique Franzén Diakité
Sverige bör definitivt ta en ledande roll för att alla länder ratificerar konventioner om mänskliga rättigheter. Sverige har ratificerat alla men tillämpar dem inte – det är ett faktum. Sverige
skickar periodvis rapporter om vad som har gjorts inom området för respektive konvention. De som bor i Sverige har rätt att
vända sig till FN:s kontor i Geneve med klagomål om landet
inte följer ratificerade konventioner. Det behövs ingen ny lagstiftning – vad som behövs nu är en mer effektiv tillämpning.
Kvotering och positiv särbehandling är tillåten i konventioner – dessa behövs och tillåts redan.
Jag hoppas att Sverige inte hör till de länder som driver frågan om slavhandel och kompensation. Ska ersättning betalas
till ursprungsländer eller till t.ex. ättlingar i Amerika? Vem ska
betala och till vem? Inte ens afrikanska länder är överens sinsemellan om betalning. Presidenten i Senegal t.ex. sa nyligen att
han inte ville vara med om det. Sverige bör avvakta.
Det är självklart att NGO:erna ska få ekonomiskt stöd. I
FN:s stadgar artikel 71 står klart att FN måste samarbeta med
NGO:er. Alla konventioner som finns idag, finns tack vare
att NGO:er krävde och kämpade för dessa. Därför måste de
svenska NGO:erna representeras i FN-sammanhang i större
omfattning än hittills och få nödvändigt stöd.

European Network Against Racism
Joe Frans
Jämfört med andra länder blev NGO:erna i Sverige involverade
i processen inför Världskonferensen lite sent. Ännu finns dock
möjlighet att påverka trots att den svenska positionen redan är
antagen, vilket i sig är anmärkningsvärt, eftersom vi inte fick
vara med innan den blev klar. Men som sagt »bättre sent än
aldrig«.

Kolonialmakten Sverige
Jag ska börja med en liten berättelse om Joe 10 år och Jane 14
år. En berättelse om tiden då kolonialmakten Sverige bedrev
slavhandel i Västindien och ön St. Barthélemy. Sverige lyckades under Oskar III tilltvinga sig den lilla ön av Frankrike. Det
var just då svenska akademien stiftades med valspråket »Snille
och smak«, just då som Västindiska kompaniet bildades med
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kungen som största aktieägare och just då börjar historien. Historien slutar 25 år före Strindberg. Det fanns en präst som hette
Fredrik Adolf Lönner från Västra Kalv nära Borås, han är 32
år gammal när han gifter sig med 15-åriga Catherine Winfield.
De åker till Västindien där prästen fått en tjänst. Efter några
år kommer de tillbaka till Sverige. På hemfärden, som det står
i akterna på Kungliga Biblioteket, har de med sig »två stycken
negerungar« – en Jane 14 år och en Joe 10 år. När de kommer
hem så skickas de till Hudiksvall där prästen fått en ny tjänst.
De blir trakasserade och bespottade, blir sjuka och skickas hem.
På väg hem förvärras deras situation, de dör och begravs på ön
St Barthélemy.
Denna berättelse pekar på att St Barthélemy var den sista
slavön överhuvudtaget. Det faktum att frågan om kompensation tas upp på konferensen gör att den svenska regeringen blir
något ettrig och nervös eftersom den aldrig riktigt har gjort
upp med sin historia – och historien är viktig om man vill se
framåt. Att ta upp detta är inte ett sätt att tvinga på det svenska
folket kollektiv skuld. Den svenska regeringen bör dock ta sin
del av ansvaret – både det historiska och det samtida som ska
leda fram till åtgärder mot rasism. Det kan vara konfliktfyllt
och dramatiskt att erkänna att man har varit en del av den historiska kolonisationen och slavhandeln, men det är nödvändigt
om man ska kunna blicka framåt.

Viktiga frågor på WCAR:s agenda och NGO:ernas roll
Andra frågor som bör tas upp är frågan om islamofobi som är
ett ökande inslag i det västeuropeiska samhället liksom orsaker
till rasism världen över. Beträffande lagstiftningen anser jag att
antidiskrimineringsklausuler är viktiga.
Det är självklart att den officiella sammansättningen av delegationen måste representera och återspegla den mångfald som
finns i Sverige i dag. Det är också självklart att människor som
drabbas av rasism ska vara med i kampen mot rasism och
diskriminering.
Frågan om tillämpning av postitiv särbehandling bör man
göra upp med hemma först innan man driver frågan på världsarenan. Den kan vara med i diskussionen men är inte enkel.
NGO:erna har en mycket viktig roll. Det är bekymmersamt
att ingen eller endast en eller två svenska NGO:er har anmält
sig till det NGO-forum som föregår Världskonferensen. Det
borde finnas ett större intresse från svenska NGO:er att delta.
Man borde också på allvar fundera över att skapa en permanent front mot rasism i Sverige och inte bara syssla med kampanjer –som i och för sig kan vara viktiga. Integrationsverket
har en betydelsefull roll i att skapa debatt i detta sena skede.
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Expo
Jonas Sundberg och Stieg Larsson
Permanenta institutioner är givetvis beroende av bra nätverk
med NGO:er. Uppbyggnaden av sådana nätverk är en förutsättning för att permanenta institutioner ska lyckas. Nätverken
fungerar på så sätt att man får massvis med information om
diskriminering, rasism, högerextremism osv. Vi föreställer oss
att man behandlar informationen och samordnar aktiviteter –
givande och tagande mellan institutioner och organisationer.
Även om, som Lotfi Krifa (PAM) tidigare sade, att rasismen
finns i det kollektiva medvetandet, ska vi inte glömma att det
kollektiva medvetandet utnyttjas av organisationer, som organiserar rasismen. Det är därför viktigt att prata om t.ex. nazismen för att få det historiska perspektivet. För nazismen är inte
företeelser från gårdagen och handlar inte bara om Europa, inte
bara om vissa begränsade företeelser. Den är alltid antidemokratisk till sin natur. Det är själva idén. Kampen mot rasism
handlar om försvaret av demokratin.

Lagstiftning – utgångspunkten
i kampen mot antidemokratiska krafter
Lagstiftningen ska vara utgångspunkt i all kamp mot antidemokratiska krafter som nazism och rasism. Lagstiftningen måste
vara tydlig och måste tillämpas. Yttrandefrihet har nämnts
några gånger här idag. Det är intressant! Vilka tar upp detta
med yttrandefriheten? Det är högerextremisterna. Det är ungefär vad vi har erfarit när vi på Expo varit framme på »Passagen« (Telias hemsidor för bl.a. olika konferenser) och pekat på
vad som hänt. Där har det funnits massor med propaganda –
hets mot folkgrupp och annat. Inte bara diskussioner utan mer
rasistisk »gegga« och publicering av register över »icke önskvärda personer«. Om sådant publicerades i radio eller tidningar
skulle de ansvariga omedelbart åtalas eftersom det finns uppgift
om ansvarig utgivare vilket inte är fallet på Internet. Det blev en
oerhörd reaktion på den frågan. Varifrån? Jo, från olika högerextremister. Sverigedemokrater och nazister vänder på resonemanget och pekar på att problemet inte är rasismen, utan det
stora hotet i samhället är hotet mot yttrandefriheten dvs. mot
högerextremistiska och rasistiska yttranden. Vi utpekades av
dem som »yttrandefrihetens fiender«. Vi anser att lagen om yttrandefrihet ska kräva ansvarig utgivare även för sidor på Internet.

-  : …

85

Fackligt Aktiva Invandrare (FAI)
Mariana Buzaglo
Vi anser att man måste prioritera frågor som rör diskriminering i arbetslivet.Vi tycker att alla organisationer måste agera
och samarbeta med både myndigheter och andra organisationer. Erfarenheter av internationella konferenser visar att det
finns ett dokument och vad man gör är att putsa lite på det slutliga dokumentet. Inom organisationen har vi diskuterat positiv
särbehandling. Vi tycker att en arbetsplats med få invandrare
ska prioritera att anställa invandrare på liknande sätt som gäller beträffande jämställdhet mellan könen. En annan fråga är
utbildning för ombudsmän. Diskriminering i arbetslivet ska
inkludera anställningsvillkor, rörlighet inom organisationen
och utvecklingsmöjligheter. Vi måste också se på det nya pensionssystemet från invandrares perspektiv – särskilt invandrarkvinnor– som inte får bli samhällets nya underklass.

Fem i tolvrörelsen/
Internationella klubben i Härnösand
Anders Bergman, ordförande
Det behövs förebyggande insatser på internationell nivå mot
rasism som bör prioriteras framför ny lagstiftning och sanktioner. Antidiskrimineringsklausuler i upphandling är en konkret
fråga som bör drivas. Även maktfrågorna dvs. demokratiska
rättigheter, rösträtt, politisk aktivitet och deltagande i beslutande organ. Medierna är också ett område som bör prioriteras. Det behövs bättre kunskap bland journalister men också
reglering av information över internet. Krav på ansvarig utgivare för hemsidor är ett bra förslag.

Diskriminering en maktfråga
– viktigt med NGO:ernas folkliga förankring
Lagstiftning i all internationell rätt är komplicerad. Det är också
svårt att få folklig acceptans för dessa. Tillämpningen av den
nuvarande lagstiftningen är viktigast innan en omfattande ny
lagstiftning kommer till stånd. En prioritering av områden på
den »önskelista« som tagits fram i Strasbourg bör ske. Maktfrågan ska också lyftas upp då de grupper som diskrimineras,
även diskrimineras ur maktsynpunkt. Frågan om representation av dessa grupper i olika beslutsfunktioner är viktig.
De närmaste 50 åren behöver det rika Europa 12 miljoner
människor som arbetskraft. Det är en viktig fråga som kommer
att få betydelse i framtiden. Vi måste analysera och diskutera
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vad detta kommer att få för konsekvenser ur de diskriminerades synvinkel.
WCAR bör också fokusera på personer som tillhör särskilt
sårbara grupper. Detta får dock inte leda till en förlamande diskussion om vilken grupp som vi ska fokusera på.
Positiv särbehandling bör också ha prioritet på WCAR:s
agenda. Ställningstagande måste ske för varje sakområde
(arbete, utbildning, beslutsorgan, bostad osv.) – ingen generell
inställning. Det krävs också ett förtydligande om vad som innefattas i begreppet »positiv särbehandling«. Det bör också utredas om ett belöningssystem bör tillämpas vid sidan av ett sanktionssystem, exempelvis för företag med »positiva« initiativ
mot rasism.

NGO:ernas roll
NGO:erna bör ta fram en egen självständig strategi för sitt
arbete. Ensam är INTE stark. Däremot bör »ändamålet helga
medlen«, dvs. vi bör utnyttja alla kanaler för att driva våra frågor. Vi måste också ha den folkliga förankringen som bas även
i fortsättningen när politiska och fackliga organisationer sviker. Någon form av permanent europeiskt organ och FN-organ
bör skapas så att vi får forum både på nationell, europeisk och
världsnivå.

Hasans Vänner mot våld och rasism
Jannis Konstantis och Theo Röhle
Det vi presenterar i dag är en diskussion som pågår dels i
Hasans Vänner och dels i en paraplyorganisation som heter
Nätverket mot Rasism som i dag består av 112 organisationer.
Vi anser att man måste skilja på statens roll och NGO:ernas
roll. På senare tid har dessa roller blandats ihop. Man möter
NGO:er i sfärer, som liksom staten, agerar antirasistiskt via
polis, domstolar osv. Frivilliga organisationer upplever att staten har tagit över deras roll. Varför ska vi agera där staten ska
agera, där polisen ska agera eller där advokater ska agera? Vi
tycker att utvecklingen är lite farlig.

Vikten av att inta relevant perspektiv
Vi funderar också över det »europeiska perspektivet« dvs. att
det finns för mycket europeiskt istället för »internationellt perspektiv«. Angående frågeställningar om etniska minoriteter och
invandrargrupper tänker man på samer och romer. Man tänker
inte på indianer eller andra minoritetsgrupper över hela världen. Detsamma gäller lagstiftningen. Man utgår från vad som
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finns i Sverige och inte vad som finns och tillämpas internationellt. Man pratar om internationella lagar och lagar i allmänhet men man glömmer att det finns en antirasism inåt och ett
rasistisk tänkande utåt.
Vad vi menar är att å ena sidan kan man ordna konferenser,
ta olika steg i antirasistisk riktning samtidigt som man inför
Schengenavtalet, stoppar flyktingar och drar ner på modersmålsundervisningen. Man tillämpar inte konventionen för samerna. Man vill jobba antirasistiskt men samtidigt jobbar man
rasistiskt. Det är ett koncept som stöder ett rasistiskt tänkande
hos alla – även institutioner.

Viktiga frågor för NGO
Alla regeringar vet vad NGO:erna vill. Vi kommer ut med
pressmeddelanden, vi demonstrerar, utarbetar skrivelser etc.
Det är inte så att regeringen inte vet vad vi vill. Det finns till
och med skrivelser på europeisk nivå från NGO-forum. Den
svenska regeringen har antagit dessa – om de vill kan de ta
reda på vad som är intressant att driva ur vår synpunkt. För
oss är huvudproblemen intressanta. Slaveri och kolonialism
är mycket stora problem och det pågår en diskussion hos oss
om skadestånd till offren. Kolonialmakterna ska ta sitt ansvar.
Naturligtvis kommer man att försöka stoppa det, men vi,
NGO:erna, kan inte ta hänsyn till det utan måste försöka driva
det. Från vår sida anser vi att vi kan göra vissa saker här i
Sverige – konkreta saker som kampanjen mot Schengenavtalet
som Nätverket mot Rasism har anordnat. Inför den 24 mars
2001, då det ska vara ett EU-toppmöte här, finns förslag att
driva amnestifrågan för de 2 500 asylsökande som finns i landet . Man bör också riva upp Schengenavtalet. Det är en viktig
fråga för oss.
Panelseminariet är ett bra initiativ från Integrationsverket
men det finns farhågor. Staten tar initiativ. Det är vi, NGO:erna,
som måste ta initiativ och staten som ska skapa möjligheter till
forum, öppna rum för diskussion utifrån våra behov men där
vi sätter dagordningen.

Immigranternas Centralförbund
Leo Kantor, förbundsordförande
I Europa finns inget samlat forum mot intolerans, främlingsfientlighet, rasism, neonazism och fascism. Det sker då och då
spontana aktioner men det finns inte något permanent forum.
Det finns däremot fantastisk erfarenhet, utomordentligt forskningsmaterial, otroliga människor och enorm kapacitet i folk-

88    

rörelsen och i vissa politiska grupper och medier. Det enda
forum som finns idag – European Migrant Forum i Bryssel
– som tidigare fick anslag av EU-parlamentet är på väg att
avvecklas. Däremot finns i Bryssel 1 500 andra lobbyister som
har permanenta utställningar, möten, seminarier, debatter – allt
från ostleverantörer till vinexperter. De har sina permanenta
delegationer där för att arbeta med sina frågor och ägna sig åt
lobbyverksamhet.

Permanent forum för mänskliga rättigheter
bör bildas i Europa omedelbart
Arbetet för mänskliga rättigheter bedrivs inte permanent och
saknar stabilitet. Det kanske är just Sveriges sak att slå vakt om
mänskliga värden i Europa. Vi vet hur det ser ut i Europa.
Vi vet att hatkänslor växer. Europa är en fantastisk del av världen med otroliga traditioner inom kulturlivet men har samtidigt enorma problem. Hatet finns i f.d. Jugoslavien, i Turkiet, i
behandlingen av svarta människor som vill komma till Sverige,
i den fruktansvärda utvecklingen på Internet, i förakt för människor med annan religiös bakgrund, sexuell läggning m.m.
Immigranternas Centralförbund anser att det omedelbart
borde bildas ett permanent forum för mänskliga rättigheter i
Europa. Där skulle man kunna behandla romernas fruktansvärda situation i Tjeckien, Ungern och Rumänien, kvinnohandeln i Europa där tiotusentals kvinnor från Östeuropa säljs –
och naturligtvis se över lagstiftningen.
Integrationsverkets roll
Kort om Sverige – Integrationsverket borde spela en avgörande
roll i ett nationellt sammanhang. Det krävs viss administrativ
kompetens och resurser för att leda det goda arbetet för ett
bättre Sverige och Europa. Integrationsverket är det enda statliga verk bland 200–300 som arbetar för att stimulera, påverka,
utveckla, bidra och inte begränsa, kontrollera eller lagstifta
emot. Det är ett fantastisk verk som »Blomman« (tidigare integrationsminister Leif »Blomman« Blomqvist) har skapat.
Viktigt med en demokratisk representation på WCAR
Vi har samlats här – alla frälsta. Vi går nästan till samma kyrka
eller synagoga. Vi äter samma mat. Jag känner hälften av er och
jag vet vad ni står för. Se till att Utrikesdepartementet utarbetar en bra demokratisk representation till Världskonferensen.
Skriv i dag eller i morgon – skriv under att vi kräver det. Annars
åker en tjänsteman som vi aldrig har sett, inte vet vad han gör,
vilka kunskaper och vilket engagemang han har eller vad han
kan prestera vid Världskonferensen. Detta inträffade tyvärr på
konferensen mot intolerans – två personer hade ärendet i sina

-  : …

89

händer. Två politiskt sakkunniga – inte en enda invandrarorganisation. Så kan det gå med vår representation i Sydafrika.
I den svenska läroplanen saknas undervisning i filosofi. I
läroplanen nämns inte orden tolerans, respekt för människor
eller mänsklig värdighet. Det är en katastrof. Det är ett underverk att ungdomarna trots allt kan fungera.

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån i
Trollhättan
Jorge Pereira
Det behövs en mobilisering på det lokala planet mot nazism,
rasism och diskriminering. Vi har tillräckligt med lagar men de
tillämpas inte. Vem ska bevaka diskrimineringen i arbetslivet?
Är det kommunen? Är det landstinget? Är det DO, JÄMO, eller
är det fackliga organisationer? Vi ska inte bolla frågor mellan
olika ansvariga. Vi anser också att positiv särbehandling bör
prioriteras. Positiv särbehandling finns redan i Sverige för vissa
grupper, med andra ord – den är redan accepterad. Det behövs
samordning av NGO:er, ett forum i Sverige som står för kontinuerliga kontakter och som fångar upp aktuella frågor.
Antidiskrimineringsbyråer bör få mer resurser för att klara
sin uppgift och driva relevanta frågor. Byråerna får inte betraktas som kortare projekt – antidiskrimineringsarbete tar tid.
Detta kräver statligt finansiellt stöd.

Integrationsforum i Vänersborg
Elmi Abdiyare
Jag tycker att det skulle vara intressant att veta hur arbetet
pågår i andra länder och överföra det till svenska förhållanden. Vidare anser jag att man bör effektivisera tillämpningen
av det nationella regelverkssystemet och att positiv särbehandling behövs. Mycket handlar om rädsla och omedvetna handlingar hos arbetsgivare. Vi behöver kunskap om hur man kan
ska hantera denna fråga. Kvotering kan vara ett alternativ då
diskriminering är svår att bevisa.
NGO:erna har fått lite av statens roll. De NGO:er som deltar
här idag skiljer sig inte mycket från Integrationsverket. Kanske
har de mer kunskap – men jag vet inte. NGO:ernas roll måste
förtydligas innan vi hanterar frågor gemensamt. Ett NGOforum bör bildas på ett nationellt plan där Integrationsverket
kan hjälpa till att hitta former för ett sådant forum. Forumet
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bör samla NGO:er som arbetar med dessa frågor på olika sätt
och på olika nivåer.

Invandrarpolitiska föreningen/
Antidiskrimineringsbyrån i Malmö
Ewa Bolanowski , ordförande
WCAR bör lägga grunden till en kosmopolitisk gemenskap,
där insatser mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering intar en viktig roll. Det bör tas fram en handlingsplan som är uppbyggd utifrån reella situationer i nationalstater.
Slutdokumentet ska visa på metoder som kan levandegöras hos
individer. Sverige, med hänsyn till sitt ordförandeskap i EU, har
en viktig roll i förberedelserna av frågor som kommer att tas
upp. För Sveriges del är en viktig fråga: Hur länge kan nazistiska åsikter missbruka yttrandefriheten?

Effektivare tillämpning av lagar
och införande av positiv särbehandling
Arbete och lagar som gäller jämställdhet i Sverige kan verka
som förebild. De ska verka inom alla samhällssektorer, inte
enbart arbetsmarknaden. Det finns många lagar på papper. Det
är nödvändigt att de tillämpas på ett effektivare sätt av en modigare juristkår. WCAR bör utarbeta rutiner som bevakar och
åtgärdar utsatthet för de mest sårbara grupperna. Ett exempel
är FN:s barnkonvention.
Vi menar att samhällsgrupper med makt och inflytande har
en tendens att positivt särbehandla sig själva. För att balansera
läget bör man införa positiv särbehandling för etniska grupper. Det är nödvändigt och brådskande. Många arbetsgivare
är omedvetna om att det existerar diskriminering inom deras
företag eller organisationer.
NGO:erna har alltid en mycket viktig roll – särskilt de
NGO:er som ansluter invandrargrupper. I dessa organisationer
är medlemmarna både den främsta målgruppen och en resurs
i arbetet mot rasism.
Invandrarpolitiska föreningen i Malmö har varit en drivande
kraft för bildandet av en Antidiskrimineringsbyrå i Malmö.
Byrån har en referensgrupp som består av representanter från
internationella organisationer och personer som arbetar med
integrationsfrågor på riks-, regional- och kommunal nivå.
Andra personer bjuds in beroende på mötestema. På så sätt
samverkar vi med engagerade personer med nya idéer och tankar från olika perspektiv, inte minst utifrån invandrarna själva.
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Politiskt Aktiva för Mångfald (PAM)
Shadi Larsson, ordföranden och Lotfi Krifa
Lotfi Krifa inleder: Jag tar endast upp de frågor jag tycker är
mest relevanta. Hur ska man definiera rasism? Vad är rasism?
Jag har olika förklaringar. Men för mig sitter rasismen i det kollektiva medvetandet. Där frodas, där finns den och där ska den
bekämpas. Det innebär att vi alla är inblandade i olika omfattning. Vi är produkter av det vi gör. Vi kan förbättra lagstiftningen, vi kan »lobba«, vi kan demonstrera men i slutänden är
det meningslöst för att rasismen finns någon annanstans. Det
finns rasism i sjukvården, rättsväsendet, försvaret, arbetslivet,
näringslivet, media – listan är lång. Vi kan stifta lagar, driva
frågor, försöka förbättra förhållandena – men rasismen finns
i människans medvetande. Det är där den ska bekämpas. Jag
yrkar även att NGO:erna ska utlysa ett pris mot rasism.
Shadi Larsson fortsätter: Politiskt aktiva för mångfald prioriterar följande frågor: (1) Effektiv anti-diskrimineringslagstiftning som tillåter positiv särbehandling. Detta är en förutsättning för att utlandsfödda och deras barn ska få arbete efter
sin kompetens. Ingen ska sorteras bort, såsom varande svaga
varelser i starkt behov av omhändertagande. (2)Anti-diskrimineringsklausuler. (3) Oberoende världsombudsman i FN mot
rasism och etnisk diskriminering. (4) En mänskligare behandling av asylsökande i alla länder. (5) Vi tycker också att språk
och kultur ska vara meriterande så att vi kan höja modersmålets status.(6) Arbetet måste intensifieras beträffande kvinnors situation eftersom de oftast får okvalificerade arbeten och
familjer i utsatta situationer är de som drabbas mest. Frågor
som rör arbete mot rasism och diskriminering ska ständigt
bevakas av och med NGO:erna.

Samordningsorganisationer
för invandrarföreningar i Umeå
(SIUM), Sebri Ibrahim
Det finns inget land i världen i dag som inte har en kulturell
minoritet. Man måste därför fokusera diskussionen på vilka
rättigheter minoriteterna har. Viktiga frågor att lyfta fram är
kulturell och religiös isolering liksom islamofobi.
Förebyggande åtgärder måste vidtas i skolan – man bör se
över både böcker och läroplaner. Mediernas roll är viktig likaså
Internet.
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En myndighet i varje land
som följer upp att lagarna efterlevs behövs
Man bör världen över skapa förutsättningar för att tillämpa de
lagar som finns inom området och följa upp dessa. Idén att det
ska finnas en myndighet i varje land som ska bevaka lagarna i
form av en ombudsman är bra. Antidiskrimineringsklausuler
behövs inte minst på kommunal nivå. Många förstår inte att
det är kommunerna som är den största arbetsgivaren och därigenom indirekt staten. Om man ska fokusera arbetet på särskilda grupper i samhället tycker jag att man måste lyfta fram
frågor som rör utsatta grupper. Positiv särbehandling kan på
ett sätt vara en brytpunkt – men det bör vara en tillfällig åtgärd
och inte en permanent.
NGO:erna kommer att ha en viktig roll även i fortsättningen. Ett underifrån-perspektiv är nödvändigt. Men hur ska
NGO:erna agera i relation till etablissemanget? Ska NGO:erna
tillmötesgå staten eller ställa obekväma frågor? Enligt min
mening får NGO:ernas roll vara lite rebellisk och anarkistisk.

SIOS/Projektet FN:s standardregler
i ett mångkulturellt samhälle
Ammar Makboul, projektledare
SIOS uppfattning är att Sverige måste utveckla självständiga
positioner i WCAR och inte enbart underordna sig EU:s gemensamma riktlinjer. Sverige har en mycket viktig roll att spela i
universalmoraliska sammanhang och en internationalism att
förvalta. Detta medför ett ansvar som förpliktar regeringen att
förhålla sig lyhörd till frivilliga organisationernas engagemang
och krav inför WCAR.

Handlingsprogram som förebygger
rasism och etnisk diskriminering
Det förebyggande arbetet är en förutsättning för stävjandet av
rasismen. Därför bör Sverige verka för att FN antar ett handlingsprogram som förebygger rasism och etnisk diskriminering. Utbildningssystemet och media intar de viktigaste områdena för det förebyggande arbetet mot dessa yttringar.
Idag är bilden av människor med annan etnisk bakgrund
skev och orättvis. Skolböcker i väst präglas fortfarande av en
eurocentrisk gammaldags världsbild som ligger närmare den
koloniala kunskapstraditionen än den fria, öppna och kritiska
pedagogiken. Etnocentristiska värderingar om bra eller dåligt,
rätt eller orätt, måste motverkas då de utgör en grogrund för
rasism och etnisk diskriminering. Läroböcker bör revideras och
hänsyn tas till mångfaldsperspektivet.
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Medias roll för spridningen av fördomar och därmed främjandet av rasism och etnisk diskriminering bör uppmärksammas. Spridningen av negativa stereotyper av olika etniska grupper utgör ett stort problem. Förebyggande insatser bör utformas
tillsammans med olika målgrupper, mediaföreträdare, journalister och journalisthögskolor som lyfter fram etiska frågeställningar kring mediabilden av »den andre« och betydelsen av ett
mångfaldsperspektiv.

Centrala begrepp bör definieras
utifrån gemensamma strategier
Sverige bör verka för fullständiga och enhetliga begrepp i
strategierna mot rasism och etnisk diskriminering. För att
samverkan ska fungera effektivt bör det, på det internationella planet såväl som det nationella, råda samstämmighet
kring centrala begrepp (som rasism, diskriminering, mångfald och mångkulturalism). Det gemensamma utformandet
av strategier för insatser mot rasism i olika former, förutsätter
även gemensamma definitioner av de processer och de företeelser strategierna är till för att motverka. Det handlar om att
sätta in företeelsen rasism i sitt sammanhang. Den europeiska
NGO-konferensen End Racism now inför WCAR i Strasbourg
10–11 oktober 2000 exemplifierar vikten av detta på följande
sätt:
»When considering the various forms of racism, racial
discrimination, xenophobia and intolerance, including antisemitism and islamophobia and all forms of religous intolerance, and ways to remedy them, the history of Europe, in particular slave trade, colonialism, and the Holocaust, has to be
borne in mind«.3
Dvs. för att urskilja och angripa rasismens samtida mekanismer måste man inta ett historiskt perspektiv. Samstämmigheten kring strategier förutsätter därför kunskap om rasismens historiska manifestationer. Före detta kolonialmakter bör
exempelvis dra lärdom av det förflutna i dagens insatser mot
rasism.
Medlemsstaterna bör underteckna
och ratificera internationella lagar och konventioner
Den internationella lagstiftningen spelar en omistlig roll i kampen mot rasism och etnisk diskriminering. Sverige bör verka
för att medlemsstaterna undertecknar och ratificerar alla internationella lagar och konventioner mot rasism och diskrimi3. Report from the Forum of Non-Governmental Organisations. “End
Racism Now!” Strasbourg 10–11 October 2000, prior to the European
Conference against Racism.
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nering.4 Den internationella lagstiftningen bör effektiviseras
genom att tillämpningen förbättras. För att lagarna ska effektiviseras måste åtgärderna förbättras. En prioritering av åtgärder
mot rasism och etnisk diskriminering måste ske på det juridiska området. Sverige bör rekommendera EU:s medlemsstater att verka för antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling. Dessa betyder i sammanhanget aktiva åtgärder mot
etnisk diskriminering, vilket innebär en effektivisering och därmed förbättring av internationella lagar och konventioner.
Internationella lagar och konventioner talar om en universell moral som förkastar rasism i alla dess former. Den universella moralen är allmänmänsklig vilket ger antirasismen dess
förpliktande motivering och främsta legitimitet. Idag råder en
väldokumenterad diskrepans mellan lag och praxis. Medlemsstaterna bör vidta aktiva åtgärder för att den universella moralen mot rasism och etnisk diskriminering både ska kunna förvaltas och omsättas i handling.

Positiv särbehandling – en viktig brytpunkt
Även om positiv särbehandling inte löser problemen med
etnisk diskriminering, så betraktar SIOS den som en viktig
brytpunkt i den rådande samhällsutvecklingen. Positiv särbehandling är en aktiv åtgärd mot etnisk diskriminering som inte
på något sätt favoriserar människor med annan etnisk bakgrund. Positiv särbehandling angriper den etniska diskrimineringens strukturella komplexitet. Åtgärden ställer krav på större
företag att anta mångfaldsplaner och gå från ord till handling.
Som diskrimineringen ser ut i dag i samhället bör positiv särbehandling prövas och vara ett bra komplement till andra nödvändiga insatser.
NGO:ernas kunskaper och erfarenheter bör förvaltas av staten
Frivilliga organisationers arbete bör uppmuntras och understödjas utan att man fråntar dem oberoendet gentemot statsmakterna. De kunskaper och erfarenheter som frivilliga orga4. I synnerhet: the 12th Additional Protocol to the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
the Framework Convention for the Protection of National Minorities,
the Revised European Social Charter and the 1995 Additional Protocol providing for a system of collective complaints, the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Convenant on Civil and Political Rights, the
International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights,
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women, the 1990 Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of their Families.
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nisationer förvärvat bör förvaltas av statsmakterna. Insatserna
mot rasism och etnisk diskriminering skulle vinna på om betydelserna av långsiktighet, samverkan och samstämmighet kring
tydliga principiella utgångspunkter betonades. Målgrupperna
bör involveras på alla nivåer när det gäller implementering,
bevakning och uppföljning av insatserna. På det internationella
planet bör Sverige verka för att EU:s medlemsstater tillförsäkrar de frivilliga organisationerna aktiv delaktighet på alla plan i
kampen mot rasism och etnisk diskriminering.
De frivilliga organisationerna står för kunskaperna, engagemanget och erfarenheterna. De frivilliga organisationernas delaktighet är en grundläggande faktor för varje insats mot rasism
och etnisk diskriminering, vilket starkt betonas av internationella organ som FN5 samt understryks av olika utvärderingar,
samhällsinsatser och forskningsresultat.

Svensk – arabiska kulturföreningen
Saleh Oweini
Det står ofta i lagar att lagens anda är mot etnisk diskriminering. Det är dock inte DO som ska arbeta för integration utan
hela samhället. Det finns dock ett gap mellan ord och handling.
Alla talar väl om prioriteringen av dessa frågor men det saknas
implementering i verkligheten.

Lagarna mot diskriminering måste tillämpas effektivt
Integrationspolitiken ska helst vara lika enkel som trafiklagen
– när man har gått från vänstertrafik till högertrafik så är det
inte vänstertrafik för en och högertrafik för annan – utan lagen
gäller för alla. Den som bryter mot lagen straffas. Problemet
är att det inom diskrimineringsområdet inte finns lika tydliga
signaler. Ta ett exempel: Offentliga upphandlingar uppgår till
ca 400 miljarder kronor per år. Offentliga sektorn ska inte förhandla med dem som bryter mot lagen mot diskriminering
– då visar man allvar. Det är viktigt att ta ställning offentligt,
men i Europa har vi tyvärr fina broschyrer men praktiken är
en annan. Lagen i Sverige handlar i många fall om att svenska
5. FN:s High Commissioner for Human Rights, Mary Robinson, tilldelar frivilligorganisationerna en nyckelroll på WCAR. »I have made it
clear, and will repeat it again, that I have in mind a Conference with
the broadest possible involvement of civil society. I would like to see
the maximum possible involvement of NGOs, community groups,
religious groups and the private sector in preparations for the Conference.« [Mary Robinson inför förberedelsekommitténs första session
maj 2000.]
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medborgare diskrimineras. Ändra förresten gärna beteckningen
»invandrare« till »etnosvenskar« dvs. svenskar med olika bakgrund – då harmoniserar vi med verkligheten.
Positiv särbehandling behövs men av pedagogiska skäl bör
den kallas »jämlik behandling«. Den ska vara med som ett
direktiv med ansvar för konkreta målsättningar. Endast då kan
den leda till att arbetsgivarna tar intryck av den politiska viljan
i integrationsfrågor.

Sveriges Internationella
Utvecklingscentrum för Afrika (SIDECA)
Lamine Dieng
För mig som skådespelare är det bilden av »den andre« som är
intressant. Jag har många gånger tackat nej till klichéroller av
en svart man som säljer knark, langar eller är hallick. I svensk
såpopera framställs andra nationaliteter, oavsett varifrån man
kommer, som en person som ska utvisas eller gömma sig. Bakgrund eller yrkeskompetens spelar ingen roll. För att höja tittarsiffrorna fick jag nyligen spela en kvinna som bytte kön (kommer snart på TV).
Presidenten, i mitt ursprungsland Senegal, som nyligen tagit
makten efter 40-års socialdemokratisk vanstyre, vill inte befatta
sig med ersättningsfrågan för kolonialismen och slaveriet. Jag
ringde till Franska ambassaden för två veckor sedan och frågade:
– »Är jag fransk medborgare, senegales eller svensk«? Jag är
född före självständigheten år 1960 vilket innebar att jag åtnjöt
fransk nationalitet. Jag ville veta när den upphävdes. Om den
inte upphävdes, då är jag fransk medborgare och i så fall, var
hamnar då mina barnbidrag som frusit inne alla dessa år? Jag
fick inget svar. De sa till mig att ringa till Paris där det finns ett
kontor som tar hand om det.…
I Senegal tvingades man söka visum för att åka till Frankrike trots att man varit fransk medborgare. Jag ville veta när
lagen om medborgarskap försvann för sengalesiska medborgare. Med hjälp av ett nätverk försöker jag gå vidare för att få
veta våra rättigheter.
En annan fråga rör krigsveteraner. Under första och andra
världskriget hämtades soldater från Senegal och närliggande
länder för att kämpa för Frankrike mot Tyskland. När Charles
de Gaulle, på ett officiellt besök på Guinea 1957, fick höra talas
om kravet på självständighet, blev han »förnedrad«, förbannad
och frös alla utbetalningar till krigsveteraner. Vart har alla dessa
pengar tagit vägen? De har säkert hjälpt till att bygga monu-
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ment och ännu vackrare gator i Frankrike. Detta är frågor som
jag anser viktiga.
Apropå regeringskonferensen Combating intolerance 29–30
januari 2001 i Stockholm: Enligt min uppfattning innebär att
tolerera någon att man inte accepterar någon. Man tolererar
någon som man inte tycker om. Jag tycker inte att ordvalet är
så lyckat.
Till sist. Rasismen finns i Sverige. Skulle vi gå ut i kväll skulle
flera av oss möta verkligheten i form av rasism. Några av oss
skulle utsättas för diskriminering på någon krog eller restaurang. Några av oss skulle bli väldigt ledsna.

Ungdomsrix/Ungdom mot rasism, Kristianstad
Katty Tamblay, UMR:s styrelse och Jaime Silva
Vi »representerar« Sveriges och världens största arbetsplats,
skolan. Där jobbar vi. Antirasister, som vi, arbetar med foldrar,
broschyrer och information. Men rasisterna har något som slår
allt: musiken. Det är där vi måste göra mer. »Vit maktmusik«
kan spelas i skolorna utan att lärare eller rektorer vet om det.
Musiken finns också på Internet. Där bör det finnas något sätt
att stoppa rasistiska budskap. Vi är överens om att arbeta långsiktigt och att skolan är en miljö som ska motverka rasism. Ett
internationellt exempel från Sydkorea på hur man kan motverka rasism är att skolbarnen under en timme i veckan arbetar
med nutidshistoria, de kan klippa ut tidningsartiklar, prata om
intolerans, om fördelar med ett mångkulturellt samhälle osv.
Det behövs schemalagd tid för det även i Sverige.
Man ska självfallet försonas med sin historia. Sverige kan bli
ett exempel på detta vilket i sin tur kan utmana gamla kolonialmakter att göra samma sak.

Kort sammanfattning
av paneldiskussionerna
José Alberto Diaz inledde diskussionen med att klargöra att
ytterligare ett syfte med NGO-panelen är Integrationsverkets
ambition att etablera samverkan. Diaz menade att verket behöver mötesplatser och lärande dialoger för att utföra sitt uppdrag. NGO:erna har kunskaper, bör vara med i processer och
ställa krav på vad man anser är viktigt i de frågor som behandlas under seminariet. Vi måste bli bättre på att samarbeta och
föra dialogen vidare, avslutade Diaz.
Följande synpunkter och förslag framkom under diskussionerna:
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• EU har antagit ett direktiv som i princip tillåter positiv särbehandling – man ska dock inte ha för höga förhoppningar om
att positiv särbehandling kommer att accepteras i Sverige.
• Den politiska realiteten innebär stora svårigheter för Sverige
att ta upp frågan om kompensation då frågan är mycket
känslig för flera f.d kolonialmakter.
• Det behövs mer forskning inom området och förtydligande
om vad man menar med mätbara effekter när det gäller vissa
FN-konventioner.
• I Holland finns reglerat i lag vad som får spridas via Internet.
Upptäcks spridning av rasistiska budskap ska den ansvarige
utgivaren inom 48 timmar ta ner sidan.
• Dagens seminarium bör följas upp av liknande paneldiskussioner för att se hur arbetet framskrider och för att stärka
relationer och kontakter mellan olika NGO:er.
• Konferenser bör arrangeras i Sverige under våren och hösten
2001 med bl.a. teman som globalisering och rasism.
• Representanter från flera NGO:er bör delta i panelen i framtiden.
• Ett NGO-forum bör bildas i Sverige.
• Diskussioner i smågrupper behövs i framtida paneler.
Under panelseminariet tog några NGO:er initiativ till att
utarbeta ett uttalande – betecknat »position paper« – i vilket
uppmärksammas flera frågor bl.a. NGO:ernas roll och deltagande i Världskonferensen. Detta »position paper« undertecknades av de flesta deltagare, majoriteten som företrädare för
den egna organisationen och andra som enskilda personer.
Uttalandet skickades till statsminister Göran Persson (se bilaga
6). Detta var första tillfället som »gräsrotsorganisationer«
formulerade en gemensam ståndpunkt till regeringen inför
Världskonferensen.
Ytterligare en arbetsgrupp bildades i anslutning till seminariet med syfte att utveckla former för fortsatta panelseminarier
med NGO:er. I arbetsgruppen ingår Mariana Buzaglo, Fackligt
aktiva invandrare (FAI), Lotfi Krifa, Politiskt aktiva för mångfald (PAM), Paul Lappalainen, jurist och expert på diskrimineringsfrågor. Sammankallande är Gunn Stenhammar Metdonaj.

Kompletteringsenkäten
En enkät avsedd att användas som komplettering till de muntligt framförda uppgifterna skickades ut en vecka före panelseminariet (se bilaga 4). Enkäten kunde besvaras anonymt och
lämnas under seminariet i därför avsedd låda. Syftet med enkäten var att försäkra sig om att deltagarna verkligen fick möjlighet att framföra sina synpunkter.
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Bortfall
Endast elva av 28 personer besvarade kompletteringsenkäten.
Bortfallet kan bero på att frågorna i enkäten var liknande de
som togs upp på seminariet eller att deltagarna helt enkelt
ansåg att man fick framföra sina synpunkter under panelseminariet. Bortfallet kan också beror på att deltagarna fick för
kort tid att besvara enkäten. Det senare tolkningsalternativ är
dock mindre troligt då deltagarna erhöll enkäten en vecka före
panelseminariet, vilket kan tyckas vara en rimlig tid för att
besvara en inte alltför omfattande enkät. Detta innebär att de
två första alternativen är de mest troliga.
Bortfallet i kompletteringsenkäten har inte någon större
betydelse då syftet med enkäten inte var att dra generella slutsatser utan att få en mer nyanserad och fullödig bild av deltagarnas förslag och synpunkter. Ett procentuellt stort bortfall
vid en mer kvalitativ undersökning påverkar inte resultatet i
samma utsträckning som vid en kvantitativ undersökning.

Resultat
Enkätsvaren kan ses som en intressant bekräftelse på att deltagarna fick framföra sina synpunkter under panelseminariet
då de synpunkter och förslag som framkom inte skilde sig åt i
sak jämfört med deltagarnas anföranden. Dock kunde ett friare
uttryckssätt märkas i enkäten. Enkätsvaren presenteras nedan i
punktform.

Vilka frågor bör Sverige prioritera inför WCAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Författa mer omfattande »State Reports«.
Behandla »nassar« som en sjukdom.
Bekämpa strukturell diskriminering.
Bekämpa diskrimineringen inom kulturlivet på alla nivåer.
Ge bättre information till allmänheten om ratificerade konventioner om mänskliga rättigheter.
Ge mer stöd till NGO:er som är aktiva mot diskriminering.
Ett handlingsprogram bör utarbetas av FN.
Skolan och mediernas roll i arbetet mot rasism.
Ta fram fullständiga och enhetliga begreppsdefinitioner.
Arbeta för integration.
Upprätta nationella planer med prioriteringar.
Motarbeta internetbaserad nynazism aktivt.
Öka det internationella samarbetet mot rasistiskt våld.
Effektivisera lagstiftningen som tillåter positiv särbehandling.
Utveckla en kosmopolitisk gemenskap baserad på demokrati.
Sverige borde spela en mer ledande roll i internationella folkrättsfrågor och föregå med gott exempel.
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FN:s antidiskrimineringskonventioner
måste tillämpas effektivt.
Tio av de elva som besvarade frågan tyckte att detta kunde ske
via NGO:er. Sex deltagare markerade fler än ett alternativ och
en person uppgav som annat alternativ obligatorisk utbildning
på skolor och arbetsplatser om FN:s konventioner.
Alla var eniga om att lagen borde tillämpas mer effektivt. Sex
deltagare tyckte att den borde skärpas. Tio ansåg att de som
bryter mot lagstiftningen bör få betala ett högre skadestånd till
den diskriminerade. En person tog inte någon ställning alls.
Fem ansåg att det största hindret för målet »noll diskriminering« är att myndigheterna inte tar problemen på tillräckligt
stort allvar.
Endast två deltagare uppgav att de hade blivit inbjudna att
delta på möten eller seminarier (annat än Integrationsverkets
panel) där WCAR behandlades. I dessa fall var FN:s Informationscenter i Köpenhamn anordnare. Total samstämmighet
rådde avseende behovet av konsultativa processer med NGO:erna
inför WCAR. Samtliga ansåg att NGO:er från Sverige ska representeras i den alternativa NGO-konferensen i Sydafrika.

Utvärdering av panelseminariet
En enklare utformad enkät delades ut till seminariedeltagarna.(se bilaga 5). Avsikten med enkäten var att få svar på om
hur deltagarna uppfattade formen och organisationen av seminariet och om man givits möjligheter att framföra sina synpunkter. Syftet med enkäten var också att samla in idéer för att
utveckla former för framtida paneler. Deltagarna informerades
tidigt på seminariet om uppföljningsenkäten och uppmanades
att lämna in denna anonymt i för ändamålet avsedd låda.

Resultat
Totalt 26 av 27 deltagare svarade på enkäten. Alla har dock inte
svarat på alla frågor. De tre första enkätfrågorna handlade om
planering, information och service inför seminariet. Elva deltagare ansåg att kommunikationen och kontakten med Integrationsverkets ansvariga har varit mycket bra. Tolv ansåg att den
varit bra och tre har värderat kontakten som ganska bra. Totalt
sett värderas kontakten med ansvariga på Integrationsverket
mycket högt. Ingen har svarat att kontakten varit dålig.
Inför seminariet skickades information om seminariets syfte,
frågeställningar och annan dokumentation. Åtta deltagare uppgav att den teoretiska informationen var mycket bra, lika många
(8) att den var bra och samma antal (8) att den var ganska
bra. Informationen innebar bl.a. att man fick läsa ett urval av
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relevanta offentliga dokument som tagits fram i EU, FN och i
Sverige. Informationen fick inte vara för omfattande med tanke
på tiden som representanterna kunde tänkas avsätta för att
ingående läsa denna typ av information.
Frågan om den praktiska informationen (resor, hotell) besvarades främst av de deltagare som reste från andra orter till
Stockholm. Nio ansåg att informationen var mycket bra, sex att
den var bra och tre uppgav att den var ganska bra. På samma
sätt som angående kontakten med ansvariga på verket hade
ingen svarat att kontakten var »dålig«, vilket bör innebära att
även kontakt angående praktisk information hållit en hög kvalitèt.
Därefter följde tre frågor om panelseminariets genomförande. Nitton markerade att de har haft möjlighet att framföra
sina synpunkter. Fem att de inte fick denna möjlighet. Av de
fem uppger fyra tiden som orsak medan en av dem uppger
»olika intressefrågor på olika nivåer«. Naturligtvis kan föranmälan, vissa krav på förberedelser och vissa tidsbegränsningar
inom programmet ge en förklaring.
Nästa fråga handlade om panelseminariets form med talarordning varvat med diskussioner. Tio ansåg att formen var bra,
tretton ganska bra medan en ansåg att den var dålig. Sju personer lämnade synpunkter om förbättringar. Fyra av dessa lyfter
fram behovet av »mer diskussion«, »arbetsgrupper«, »gruppdiskussioner« och »workshops«. Övriga föreslår »mindre antal
talare«, »variation« eller att »ändra formen« utan att konkret
nämna hur.
Angående panelens representativitet svarade nitton NGOdeltagare att panelen samlade ett relevant och representativt
antal aktiva organisationer inom området medan fyra inte
ansåg det. De förslag som tecknades ned inför en utökad
NGO-representation var: »bättre representativt urval i framtiden«, »många av de som drabbas fanns inte med«, »bjud in
svenska organisationer« och »politiska partier«, »större mångfald« bland NGO:erna.
En stor del (12) av de som svarade var i åldrarna 41–50 år, fyra
var äldre än 50 år medan sju personer var mellan 31–40 år och
endast två personer var under 30 år. En större åldersspridning
skulle därvidlag kunna vara önskvärd vid framtida paneler.
Nitton män och sex kvinnor återfinns bland dem som angivit kön. Detta innebär också att en bättre könsfördelning skulle
kunna vara önskvärd vid framtida paneler. Flertalet (17) har
varit med i tidigare seminarier och sju (7) uppgav att det var
första gången. Deltagarna hade stor erfarenhet av föreningsliv
och arbete mot rasism och diskriminering. Endast tre hade, i
detta sammanhang, endast upp till sju års erfarenhet. Övrigas
erfarenhet kunde räknas i decennier.

Tredje delrapporten:

21 mars-konferensen – FN:s
internationella dag mot rasism
och etnisk diskriminering
Inledning
Den 21 mars 2001 – FN:s internationella dag mot rasism
och etnisk diskriminering – inbjöd Integrationsverket NGO:er,
politiska partier och myndigheter i Stockholms län till en konferens för att uppmärksamma den 21 mars som en mötesplats
för de engagerade krafter som arbetar både inom och över
nationsgränser för ett samhälle för alla.
Syftet var att skapa en grund för och inspirera till ett fortsatt
gemensamt arbete mellan olika aktörer i samhället för lika rätttigheter och demokratiska värden. Konferensen var tänkt att
vara en början på en mobiliseringsprocess, som riktar sig till
frivilliga organisationer, politiska partier, fackliga organisationer och myndigheter att i framtiden årligen arrangera en nationell manifestation för kampen mot rasism och främlingsfientlighet över nationsgränserna.

Tillvägagångssätt
I planeringen och genomförandet av konferensen deltog, förutom de ansvariga från Integrationsverket, José Alberto Diaz,
samordnare för programområdet Motverka etnisk diskriminering och Gunn Stenhammar Metdonaj, ansvarig för uppdraget
Samråd och dialog också en arbetsgrupp med företrädare för
NGO:er bestående av Mariana Buzaglo, Fackligt aktiva invandrare (FAI), Hamza Erdal, Hassela Stockholm, Lotfi Krifa, Politiskt aktiva för mångfald (PAM), Paul Lappalainen, jurist och
expert på diskrimineringsfrågor, Mamadou Lou, Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR), Ammar Makboul, Samarbetsorgan för
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etniska organisationer i Sverige (SIOS), David Sandberg, Quick
Response, Jonas Sundberg, Expo, Anna Wigenmark, Fonden
för mänskliga rättigheter och Michael Williams, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR)/European
Network against Racism (ENAR) samt Andreas Boukas,
Integrationsverket. Sammankallande var Gunn Stenhammar
Metdonaj.

Disposition av denna rapport
Delrapporten har utarbetats av Gunn Stenhammar Metdonaj.
Den ger inledningsvis en bakgrund till FN:s Internationella dag
mot rasism och etnisk diskriminering. Sedan följer de anföranden som hölls av de medverkande talarna i stort sett i sin helhet
i kronologisk ordning. Därefter redovisas en sammanfattning
av politikerpanelen och ett kort referat av integrationsminister
Mona Sahlins anförande samt förslag och idéer som framkom
i den öppna diskussionen mellan medverkande och deltagare
på konferensen. Delrapporten avslutas med en summering av
dagen.

Bakgrund och syfte
Den 21 mars manifesteras i många länder som FN:s internationella dag mot rasism och etnisk diskriminering. Anledningen
(till detta) är en fruktansvärd händelse som inträffade i Sydafrika för 41 år sedan – den 21 mars 1960 dödade polisen 69
personer och sårade 180 personer som genomförde en fredlig
demonstration i Sharpeville i Sydafrika.
För att hedra de som dödades i massakern utsåg FN år 1966
den 21 mars till The International Day for the Elimination of
Racial Discrimination. År 1983 uppmanade FN:s generalförsamling alla stater och organisationer att medverka i ett handlingsprogram för att bekämpa rasism och etnisk diskriminering. Den 21 mars 1986 uppmanade Kanadas premiärminister
den kanadensiska befolkningen att förenas i utökade insatser
för att bekämpa rasism och etnisk diskriminering och verka
för ömsesidig förståelse, respekt, lika värde och rättvisa för alla.
Två år senare kom politikerna överens om att uppmärksamma
den 21 mars i hela Kanada kommande år.
Idag uppmärksammas den 21 mars i många länder av frivilliga organisationer men även av myndigheter och andra aktörer i samhället. I Sverige har den 21 mars inte uppmärksammats som den borde. Vi har därför gått miste om ett utmärkt
tillfälle att bejaka de internationella insatsernas betydelse i kampen mot rasism och etnisk diskriminering. Den svenska regeringen har i olika sammanhang betonat att arbetet för att mot-
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verka rasism och all slags diskriminering är en av de allra
viktigaste samhällsfrågorna. Det finns en bred uppslutning både
i det civila samhället och bland de politiska institutionerna
kring denna prioritering. Fler och fler blir övertygade om att
för att lyckas med detta arbete måste många olika insatser göras
på alla nivåer inom olika delar av samhället.
De internationella insatserna är viktiga. Konventioner, regelsystem, normer, internationella fora för erfarenhetsutbyte och
ställningstaganden, konkreta samordnande initiativ, samarbete
mellan organisationerna – allt detta och mycket mer är en viktig del av vårt gemensamma arbete för lika möjligheter och
de demokratiska värdena. Särskilt viktigt är det internationella
arbetet i form av institutionella normer och globala konventioner.
Viktiga är också de regelverk som tillämpas i vår närmaste
europeiska omgivning i syfte att motverka diskriminering, t. ex.
EU-kommissionens s.k. »rasdirektiv« (direkt översatt från engelskans »race directive«) om likabehandling av personer oavsett
deras »ras« eller etniska ursprung och det s.k. »likabehandlingsdirektivet« om lika behandling på arbetsmarknaden, även på
andra diskrimineringsgrunder än etniska, nämligen religion,
övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.
Lika viktigt är samarbetet mellan länderna och mellan civila
aktörer. Det senare utvecklas mer och mer – kvantitativt såväl
som kvalitativt – och är en mycket viktig del av kampen för ett
samhälle där varje individ respekteras oavsett hudfärg, etnisk
eller nationell bakgrund.

Medverkande och program
Konferensen samlade ca 140 personer från olika delar av samhället – NGO:er, politiska partier, kommunrepresentanter och
myndigheter i Stockholms län. (Program och deltagarlista
bilaga 7 och 8). Efter att konferensens presentatör, skådespelerskan Astrid Assefa, hälsat välkommen, inledde Integrationverkets generaldirektör Andreas Carlgren dagen. Generaldirektören talade bl.a. om att förutsättningarna för integration är att
hindren mot ett samhälle för alla rivs ner. Jur dr och f.d. ledamoten av FN:s kommitté mot rasdiskriminering, Peter Nobel
belyste arbetet mot diskriminering i internationell och svensk
rätt och Joe Frans från European Network Against Racism
(ENAR), som avslutade talarordningen, beskrev apartheid
och rasismens brutalitet samt NGO:ernas roll i kampen mot
rasism och etnisk diskriminering samt deras roll i förberedelsearbetet till FN:sVärldskonferens (WCAR) i Durban, Sydafrika
31 augusti – 7 september 2001.
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Riksdagspolitiker för samtliga partier hade inbjudits till ett
panelsamtal om hur partierna kan samverka för att mobilisera
demokratin till stöd för lika möjligheter och mot främlingsfientlighet och rasism. De medverkande politikerna var kommunalrådet Björn Fries (s) samt riksdagsledamöterna Yvonne
Ruwaida (mp), Göran Lindblad (m), Kalle Larsson (v), Lena
Ek (c ), Anna Maria Narti (fp) och Magnus Jakobsson (kd).
Integrationsminister Mona Sahlin talade därefter i sitt anförande bl.a. om vikten av att kampen mot rasism och främlingsfientlighet förs över nationsgränserna.
Dagen avslutades med en öppen diskussion mellan medverkande och deltagare om hur man går vidare dels i ett bredare
perspektiv och dels med 21 mars nästa år. En summering av
dagen gjordes av generaldirektör Andreas Carlgren och Michael
Williams, FARR/ENAR.

Inledningsanföranden
Främlingsfientlighet och etnisk diskriminering –
integration förutsätter att vi river ner hindren mot ett
samhälle för alla
Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren
Om den fruktansvärda Sharpeville-massakern den 21 mars
1960 har Nelson Mandela berättat: »Ingen hörde några varningsskott eller någon order om eld, men plötsligt öppnade
polisen eld mot folkmassan och fortsatte att skjuta tills demonstranterna gjorde helt om och flydde i skräck. När området
var tömt låg sextionio afrikaner döda, de flesta skjutna i ryggen i flykten. Mer än 700 skott hade avlossats mot folkmassan
och sårat över 400 personer, bland dem dussintals kvinnor och
barn.«
Det som hände var fruktansvärt – men det utgjorde samtidigt en vändpunkt. Sharpville-massakern väckte stor uppmärksamhet, såväl i Sydafrika som internationellt. ANC mobiliserade i hela landet. En vecka efter Sharpville samlades en
folkmassa på 500 000 människor i Langa i Kapstaden. Det fruktansvärda gav således upphov till en mobilisering, mobiliseringen gav kraft till förändring.
Nelson Mandela fortsätter:
Det var en massaker och nästa dag slog pressen upp bilderna
på den omänskliga grymheten på förstasidorna världen över.
Skotten i Skarpville framkallade kaos i landet och en regereringskris. Upprörda protester kom från hela jordklotet, inklu-
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sive det amerikanska utrikesdepartementet. För första gången
ingrep FN:s säkerhetsråd i Sydafrikas angelägenheter, gav regeringen skulden för nedskjutningarna och uppmanade den att
vidta åtgärder för att skapa jämlikhet mellan raserna.
I många länder har den 21 mars, allt sedan 1966, uppmärksammats genom manifestationer mot rasism och diskriminering. I Sverige har dagen inte uppmärksammats i någon större
utsträckning tidigare. I dag finns emellertid tillfälle att samlas
för att uppmärksamma och diskutera insatser såväl lokalt,
nationellt som internationellt i kampen mot rasism och etnisk
diskriminering.

Mångfalden ger samhället kraft
Mångfaldssamhället tvingar oss att söka svar på nya frågor om
identiteten för nationen Sverige. Invånarna i Sverige har alltid
varit olika, men hos centralmakten har det funnits en viss strävan efter likhet. Lika värde har ofta handlat om likhet. I mångfaldssamhället blir olikheterna tydligare. Och då är frågan: kan
vi känna gemenskap i ett land där vi blir allt mer olika? Jag tror
det. Det är utifrån människors olikhet och mångfald som ett
samhälle kan utvecklas. Det är när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts som något nytt uppstår och samhället kan växa. Det är kraften i mångfaldssamhället. Och ett
samhälle där invånarna möts jämbördigt med sina olikheter
ger trygghet och gemenskap.
Det finns förutsättningar och stöd för ett samhälle för alla,
där mångfalden ger kraft. Den allmänna opinionen är inte rasistisk eller främlingsfientlig. Flera undersökningar visar detta.
Istället finns det ett stort engagemang mot rasism och främlingsfientlighet. Det finns dessutom ett brett samhälleligt stöd
för insatser mot rasism och främlingsfientlighet och för integrationspolitiken. Det engagemanget och stödet ska vi ta tillvara!
Organiserad rasism och vardagsrasism
drabbar människor i samhället hårt
Även om det inte finns någon större främlingsfientlig opinion,
så finns det en tydlig rasism i Sverige. Den är allvarlig och
på många sätt skrämmande. Vi tar, genom media, del av hur
nazister marscherar på gator och arrangerar träningsläger. Här
handlar det om organiserade, ofta tungt kriminella individer
som formar rasistiska grupperingar. Vi läser även om rasistisk
brottslighet. År 1999 anmäldes 2 700 brott med främlingsfientliga eller rasistiska inslag. Detta – den rasistiska brottsligheten
– drabbar människor i samhället hårt.
Drabbar hårt gör även vardagsrasismen och diskrimineringen. Att bli nekad tillträde till krogen, kanske nekad arbete
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och bostad – eller mötas av andra situationer i vardagen där det
känns som institutioner, företag, media och myndigheter kategoriserar efter hudfärg istället för att se till personliga egenskaper, bidrar till utslagning och ett delat samhälle.
Nu är frågan: hur bemöter vi detta? Jag tror inte att vi gör det
genom fördömanden, genom usch och fy. Fördömanden riskerar bara att skapa polarisering. Det finns dessutom risk för att
vi i, vad jag brukar kalla, godhetsbranschen hamnar i en situation där vi bekräftar våra positioner på en godhetens marknad
och inte når ut med det som kan leda till förändring.
Vår gemensamma uppgift i samhället bör vara att främja
mångfaldssamhället och ta bort grogrunden för ett främlingsfientligt och delat samhälle. Vi måste ge oss på den strukturella
diskrimineringen. Vi vet att många afrikaner har hög utbildningsnivå, men trots detta har svårt att överhuvudtaget få
arbete, och definitivt har svårt att få ett arbete som motsvarar
de kvalifikationer som de har. Här måste vi våga ta ställning
och arbeta för förändring.
Vi måste mobilisera och arbeta aktivt mot rasism och främlingsfientlighet. Insatser behövs på alla nivåer och inom olika
delar av samhället – internationellt, nationellt och lokalt.
Internationella organisationer och regeringssammanslutningar
måste tillsammans med NGO:erna fortsätta utveckla konventioner, regelsystem och normer och samlas på den internationella arenan för erfarenhetsutbyte och ställningstagande.

Lokala insatser är viktiga
Men framförallt är insatserna på det lokala planet viktiga. Det
är på det lokala planet diskriminering, rasism och främlingsfientlighet märks tydligast – det är där det konkreta arbetet
måste bedrivas för ett samhälle där varje individ respekteras
oavsett hudfärg, etnisk eller nationell bakgrund. Det civila samhället – NGO:er och folkrörelser – har liksom kommunala politiker och lokala instanser ytterst viktiga uppgifter. Det är organisationer och föreningar som har erfarenhet och sakkunskap.
Organisationer och föreningar har dessutom andra möjligheter än myndigheter att agera för att synliggöra olika former av
rasistiska yttringar och diskriminering.
Integrationsverkets ansvar och uppgifter
Myndigheter som Integrationsverket då? Vad ska vi göra? Vi vet
att det finns ett stort engagemang i organisationer och rörelser.
Vi vet också att det tas en rad värdefulla intitiativ. Dessa insatser är oumbärliga i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Vår utgångspunkt är att Integrationsverket inte ska ta ifrån
andra deras ansvar. Istället ska vi ta tillvara och stödja engagemanget. Vi ska erbjuda en plattform för engagemanget.
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Några av verkets konkreta uppgifter är:
• Genom projektbidrag ge stöd till lokala initiativ och frivilliga
organisationer i kampen mot diskriminering och rasism.
• Genom de aktiviteter som genomförs inom ramen för den
Nationella handlingsplanen (En nationell handlingsplan mot
rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering,
reg.skr. 2000/2001:59) skapa dialog och samråd med flera
frivilliga organisationer som är aktiva inom området. Verket
har initierat en s.k. NGO-panel, där ett 30-tal organisationer
medverkar.
• Verket har börjat arbetet med en rådgivningsverksamhet till
kommuner och andra aktörer som är i behov av råd och stöd
i samband med rasistiska och främlingsfientliga företeelser.
De erfarenheter som finns måste tas tillvara. Det görs mycket
som är bra på det lokala planet – erfarenheterna från det
arbetet måste nå allt fler.
• Genom den nationella kunskapsbanken kommer kunskaper
och erfarenheter om och mot rasism, främlingsfientlighet
och diskriminering på både nationell och lokal nivå att samlas och spridas på ett systematiskt sätt. Kunskapsbanken ska
bland annat rymma information om lagar, forskning, litteratur, diskussionsforum, kontaktpersoner, olika metoder och
erfarenheter av arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och
diskriminering. Detta leder till en ökad kunskapsnivå.
• Bygga upp och underhålla nätverk. Vi har kontakt med och
ger stöd till flera antidiskrimineringsbyråer i landet. Vi har
också ett samarbete med Ombudsmannen mot diskriminering (DO).
Integrationsverkets syfte med att bjuda in till den här dagen
och uppmärksamma 21 mars är inte att få till stånd en enstaka
manifestation. Vår förhoppning är att detta är inledningen på
ett arbete som mobiliserar frivilliga organisationer, folkrörelser och partier för lika rättigheter och demokratiska värden. Vi
ser dagens konferens som en mötesplats för engagerade krafter. Som en möjlighet för dessa krafter att byta erfarenheter och
därigenom ytterligare mobilisera engagemang. Vi hoppas att
detta blir en dag som utvecklas till ett bra tillfälle för kontakt
och dialog. Och vi hoppas att dagen inte stannar vid att enbart
rymma goda idéer och tankar – utan att vi lyckas utbyta idéer
för genomförande. I arbetet för mångfaldssamhället och mot
rasism, främlingsfientlighet och diskriminering har alla en roll.
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Arbetet mot diskriminering i internationell och
svensk rätt. Hur ska vi arbeta för att internationella
konventioner mot rasism och »rasdiskriminering«
tillämpas på ett effektivt sätt?
Jur.dr Peter Nobel, f.d. ledamot
av FN:s kommitté mot rasdiskriminering
De flesta svenska politiker och opinionsbildare vet inte tillräckligt om vad mänskliga rättigheter är för något eller vad det
innebär att ha ratificerat en internationell konvention på det
området. De tror att folkrättsligt bindande avtal bara behöver
hållas då det passar och går bra. De tycks tro, att katalogen över
mänskliga rättigheter och de åtgärder Sverige förbundit sig att
utföra för att förverkliga dem bara är ett slags meny, en matsedel, där man tar för sig av det man vill ha och ratar resten.
Vi i Sverige är pigga på att arbeta fram nya konventioner
om mänskliga rättigheter och i regel också ratificera dem, men
tröga som frusna kräldjur när det gäller att förverkliga dem.
Utredningar om vad som krävs av ändringar i svensk lagstiftning och praxis för att vi ska kunna ratificera en traktat, utmynnar i regel i förslag om ett minimum av reformer och en from
suck, att det ju alltid går att ändra mera i framtiden om det
mot förmodan skulle bli nödvändigt. Med sådana senare lagda
ändringar går det också trögt, trögt som att åka skridskor på en
sandad trottoar.

Sverige respekterar inte mänskliga rättigheter fullt ut
Det tog 28 år innan definitionen på flykting i den svenska
utlänningslagen vidgades så att den stämde överens med den
som finns i FN:s flyktingkonvention av 1951. Under inflytande
av EU:s immigrationspolitik, med varumärket Schengen och
som, enligt min uppfattning, är rasistisk i sin tillämpning och
som inspirerar till rasism, ska nu regeringarna och vår bland
dem vältra över sitt folkrättsliga ansvar för bestämning av flyktingskap på flygbolagens utländska incheckningspersonal.
Det tog 44 år att få den Europeiska rättighetskonventionen
inkorporerad i svensk lag. Hur har det gått med förverkligandet
av konventionen om barns rätt? ILO-konventionen 1989 om
ursprungsbefolkningar och deras rätt, som den svenska delegationen var bland de mest aktiva, när det gällde att driva fram
den och utarbeta den, är ännu inte ratificerad av Sverige. Den
är därför »bara« moraliskt bindande, men ännu inte folkrättsligt. Det är däremot alla de andra traktater, som vi faktiskt har
ratificerat.
Avtal är till för att hållas. Pacta sunt servanda, sade romarna.
Det borde gälla särskilt för ett land som Sverige och alldeles sär-
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skilt, när det gäller internationella avtal på de mänskliga rätttigheternas område. Vi kan knappast begära eller hoppas, att
regeringar runt om i världen ska respektera de mänskliga rätttigheterna fullt ut, om vi själva inte gör det: om vi inte är
beredda att tillämpa deras normer till punkt och pricka, och
detta även om vi inte alltid tycker att det är nödvändigt eller
passar så bra.
Ibland får man höra att införandet av en viss bestämmelse
inte behövs, för »vi har inte de problemen«. Men regelverket
är ju till för att förebygga hellre än bota och att föregå med
ett gott exempel och inte passivitet. Ofta sägs, att den eller
den traktatbestämmelsen inte passar in i vårt inhemska rättsystem. Nej, det är inte heller meningen! Folkrättens bestämmelser om mänskliga rättigheter är inte till för att passa utan för
att påverka de fördragsslutande staterna, deras lagstiftning och
deras handlande.

Internationell kritik mot Sverige
En annan vanlig invändning mot att uppfylla sina folkrättsliga
förpliktelser, är att folkets flertal skulle vara emot en viss åtgärd.
Man kryper bakom en påstådd eller verklig majoritet. Australiens nuvarande regering har t.ex. kommit i konflikt med FN:s
kommitté mot rasdiskriminering i frågan om att inskränka de
rättigheter till mark, som ursprungsbefolkningen, aboriginerna
för några år sedan efter många svårigheter äntligen tillförsäkrades. Nu säger den regeringen bl.a. att dessa rättigheter inte
har stöd hos majoriteten av den australiska befolkningen.
Den svenska regeringen, som år ut och år in av samma kommitté kritiseras för sin underlåtenhet att effektivt lagstifta mot
rasistisk propaganda i organiserad form, hänvisar bl.a. till att
det inte finns majoritet för en sådan lagändring. Men detta
duger inte. Här krävs ansvarsfullt ledarskap. Det är regeringens, partiledningarnas och de tongivande kommunalpolitikernas skyldighet att förklara vad folkrätten är, vilka förpliktelser
en ratificering medför, vad mänskliga rättigheter är, varför de
finns till och hur världen sett ut, ser ut och kommer att se ut,
när de inte till fullo respekteras och om inte stora framsteg kan
göras på detta område.
Kan en stat inte fullgöra sina traktatsenliga förpliktelser, så
blir den yttersta konsekvensen, att den staten får säga upp traktaten och ta de fulla utrikespolitiska och andra konsekvenserna
av ett sådant steg. Man kan som bekant i längden inte både äta
och behålla kakan och förlorar i anseende om man försöker.
Hets mot folkgrupp räcker inte
FN-kommittén mot rasdiskriminering har i trettio år upprepat
sin kritik mot Sverige för bristande åtgärder mot organisatio-
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ner, som bedriver rasistisk propaganda. Från svenskt håll har
man hela tiden påstått, att vår lagstiftning för att stävja hets
mot folkgrupp skulle vara tillräcklig. Detta envisas man med
trots att FN-kommittén lika enständigt förklarat att det inte
räcker. Vårt eget lagråd har sagt samma sak. Hur skulle det
gå om det blev en allmänt accepterad princip att regeringarna
har tolkningsföreträde framför FN:s tillsynskommittéer, om
enskilda regeringar och under dem lydande myndigheter skulle
anses bättre än ett ansvarigt internationellt organ att kunna
bestämma vad en internationell konvention kräver. Då finge vi
skrota hela systemet!
Det skulle ju vara meningslöst att hålla igång FN-kommittéer, internationella domstolar inklusive de regionala i Europa
om staterna fritt skulle sätta sig över deras rekommendationer
och beslut. Så illa får det inte bli! Det är alltså inte den svenska
Utlänningsnämnden utan FN:s kommitté mot tortyr, som bäst
förstår innebörden av att människor inte får sändas till länder
där de riskerar tortyr. Det är inte den svenska regeringen utan
FN-kommittén, som vet vad åtagandet att förbjuda rasistpropaganda i organiserad form kräver.
Vart vill jag komma med denna kritiska inledning? Jo, jag
vill besvara frågan hur vi ska arbeta på vår nationella nivå för
att nå en effektiv tillämpning av internationella konventioner.
Svaret är enkelt. Gör som de säger! Det har vi ju utfäst oss till.
Studera dem, lusläs dem, analysera dem och diskutera dem och
deras innebörd liksom de uttalanden om deras rätta tillämpning, som finns i tillsynskommittéernas rekommendationer till
staterna och rapporter till FN:s generalförsamling! En bra genväg erbjuder litteraturen på området.

Myndigheter och kommuner
brister i att uppfylla mänskliga rättigheter
På det rikspolitiska planet måste den lagstiftning som fattas initieras. Under tiden måste myndigheter och institutioner instrueras och budgeteras så att de kan uppfylla de människorättsliga
krav som redan ställs på dem. Anmälningar om olaga diskriminering ligger på hög och skrivs av hos polis och åklagare i
Stockholm istället för att handläggas snabbt och effektivt. Migrationsverkets tjänstemän överskrider sina befogenheter med
rasistiskt fördomsfull äktenskapsrådgivning i samband med
prövning av s.k. anknytningsfall. Detta exempel tyder på allvarliga brister i instruktionen till Migrationsverket eller från dess
ledning till tjänstemännen.
I kommunerna måste äntligen på allvar diskuteras hur praktisk och ekonomisk politik ska uppfylla de mänskliga rättigheternas krav. Man måste också inse, att här inte finns utrymme
för kompromisser, endast sådana tillkortakommanden, som
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dikteras av naken nödvändighet. Finns inga pengar, så finns de
inte, men finns de, får de inte styras till något ur människorättssynpunkt oprioriterat område på bekostnad t.ex. av barns
bästa. Här behövs mycket utbildning. Många kommunala politiker och chefstjänstemän har inte ens tillräckliga kunskaper om
våra egna grundlagar, t.ex. de om yttrandefrihet och meddelarskydd. En kommunjurist som hållit i en kurs i dessa ämnen för
ordförandena i kommunens nämnder m.fl. fick efteråt av en av
dem höra: »Tack skaru ha, de’ va intressant de’ här, men de’ gäller väl inte oss här i kommunen?«

NGO:s roll – pådrivare och konstruktiva kritiker
De frivilliga, ideella organisationerna har en viktig uppgift som
vaksamma pådrivare och konstruktiva kritiker. Genom att sätta
sig in i vad de mänskliga rättigheterna innebär kan de göra
påpekanden, i vissa fall hjälpa till med överklaganden och ta
upp brister till granskning i den offentliga debatten, såväl lokalt
som på riksplanet. De kan hjälpa dem som har berättigade krav
och klagomål med att föra deras talan till den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg alternativt till de
FN-kommittéer, som tar emot klagomål från enskilda. Här är
inte platsen att i detalj beskriva dessa förfaranden, men låt mig
nämna de tre grundförutsättningarna för att dessa organ överhuvudtaget ska kunna ta upp ett klagomål till behandling.
Klagomål i internationella domstolar och kommittéer
Först och främst måste saken gälla en kränkning av en rättighet,
som garanteras av den konvention, vars efterföljd just det organet ska bevaka och inte något helt annat. För det andra måste
man ha prövat alla ordinära möjligheter till överklagande här
i Sverige innan man går vidare. Man måste, som det heter på
juristspråk, ha uttömt de inhemska rättsmedlen. Hit räknas inte
anmälan till JO eller annan ombudsman, som inte kan göra
ändring i fattade beslut eller fällda domar ty de räknas som s.k.
extraordinära rättsmedel. Till sist måste anmälan eller talan till
det internationella organet komma in inom sex månader från
datum för det sista negativa beslutet i hemlandet.
Vikten av parallellrapportering till FN – »Shadow reporting«
En viktig uppgift för de frivilliga organisationerna är parallellrapportering – »shadow reporting« – till FN:s tillsynskommittéer och ECRI, European Commission against Racism and
Intolerance, ett organ under Europarådet. Dessa granskar de
rapporter, som kommer in från länderna, däribland Sverige.
Men kommittéernas ledamöter är, för att kunna utföra sin
granskning och gå in i en meningsfylld dialog med regeringarna, mycket beroende av kompletterande, ibland motsägande
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rapportering från andra håll. Detta beroende erkänns mer och
mer allteftersom de ideella organisationerna blir allt mer professionella i sin rapportering.
Även i Sverige håller ett sådant system på att utvecklas och
det är Svenska FN-förbundet och Frivilligorganisationernas
fond för mänskliga rättigheter, som nu tagit på sig att samordna och kanalisera detta rapporterande. På så vis kan man
också av den svenska regeringsdelegationen inför den sittande
kommittén få svar på frågor och påståenden, som kanske här
hemma studsar tillbaka från en stum vägg. Till sist, när vi nu
är inne på de frivilliga och ideella orgnisationernas, det civila
samhällets roll: Det skulle vara roligt att en dag kunna säga att
även samtliga fackliga sammanslutningar tagit sitt samhälleliga
och humanitära ansvar för mänskliga rättigheter och för att
motverka diskriminering av alla de slag.

Officiella översättningar inskränker
Ett noggrant studium av texterna kan visa på hur dessa ibland
redan vid den officiella översättningen förlorar något, liksom
inskränkes. Översättning av sådana texter är svårt. Man hittar
inte alltid ett bra motsvarande språkligt uttryck och man kan
förstå, om Utrikesdepartementets översättare i tvekan inför en
vidgad betydelse håller det för säkrast att välja en inskränkande sådan. Redan i artikel 1, första meningen i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 hittar man en sådan glidning i översättningen. På svenska heter
det: »Alla människor äro födda fria och lika i värde och rätttigheter«.
I den engelska originaltexten står det: »All human beings are
born free and equal in dignity and rights«. Men »dignity« och
»värde« är inte riktigt samma sak. Vad för slags värde? Materiellt värde kunde man nästan vara frestad att tro i dessa ekonomismens krassa tider. Sträcker sig inte innebörden av ordet
»dignity« längre? Jag anser, att ordet »okränkbarhet« skulle
erbjuda en bättre lösning på detta översättningsproblem.
Konventionernas krav går längre än svensk lagstiftning
Avslutningsvis ska några exempel lämnas på hur en konventions krav går längre än svensk lagstiftning. De tas från ett
särskilt eftersatt område, det som gäller skyddet mot etnisk
diskriminering. Utgångspunkten är FN:s konvention mot rasdiskriminering från 1966, eller med dess fulla namn The International Convention for the Elimination of all forms of Racial
Discrimination, förkortat ICERD. Den ratificerades av Sverige
1971.
I artikel 1.1 finns denna definition:
I denna konvention avser uttrycket »rasdiskriminering« varje
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skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras,
hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som
har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska,
sociala kulturella eller andra områden av det offentliga livet.
Man ska observera att texten talar om inte bara ett diskriminerande syfte utan även om verkan. Det betyder, att den som
drabbas aldrig ska behöva föra bevisning om något slags uppsåt hos den ansvarige att diskriminera. Det räcker med att en
sådan verkan inträffat. Det ska också särskilt noteras, att alla
områden av det offentliga livet täcks, så att endast den strikt
privata sfären, dvs. familjen och den allra trängsta vänkretsen
ligger utanför. Den svenska lagstiftningen och dess definitioner
är betydligt snävare. Endast i ett speciellt hänseende går den
längre i det att religion hos oss upptagits bland orsakerna för
det som i svensk lag heter etnisk diskriminering. Det var klokt
av lagstiftaren eftersom etnisk illvilja och religiös intolerans
ofta är svåra att skilja isär, såsom t.ex. vid antisemitism eller
islamofobi.
Artikel 2.1.d. ålägger alla konventionsstaterna att
… förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland den lagstiftning som omständigheterna påkallar, göra slut på rasdiskriminering från personers, gruppers eller organisationers sida.
I artikel 4.(a) och (b) föreskrivs än mer precist, att konventionsstaterna ska
… som brottslig handling, straffbar enligt lag, förklara allt spridande av på rasöverlägsenhet eller rashat grundade idéer, uppmaning till rasdiskriminering, varje våldshandling eller uppmaning
till sådan handling mot någon ras eller persongrupp av annan
hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i
någon form åt rasförföljelse, inklusive finansering därav; olagligförklara och förbjuda organisationer och organiserad och annan
propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering,
samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling, straffbar enligt lag …

Förbjud rasister att organisera sig
Jag har redan ovan berört det officiella svenska motståndet mot
att fullgöra vårt lands skyldigheter i detta hänseende och några
av de argument, som brukar vädras. Ytterligare en sak, som
man då och då får höra eller läsa, är att en förbudslagstiftning
av i konventionen påbjudet slag skulle inskränka yttrande- och
åsiktsfriheterna. Men eftersom ärekränkning, förtal och olaga
hot, dvs. hot om våld redan är brottsliga gärningar i svensk lag,
så är det för mig inte möjligt att förstå varför det skulle vara
tillåtet att organisera sig och ge t.ex. ekonomiskt stöd till sådana
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organisationer, när motivet är rasistiskt. Vi ger med andra ord
rasistisk förkunnelse en skyddad sfär.
På det mer ideologiska planet brukar motståndarna framhålla, att man inte kan lagstifta bort attityder och att förkastliga
sådana ska bemötas med sakliga argument i en öppen debatt.
Värdet av den sakliga och öppna debatten i attitydpåverkande
syfte kan knappast överskattas, men dessa förutsätter demokrati och demokratin måste skyddas. Debatt med inbitna rasister är i vart fall på kort sikt fullkomligt meningslöst. Det vet
var och en som har försökt. Däremot måste det demokratiska
rättssamhället för dem klargöra var gränsen går för dem, som
inte respekterar alla människors lika värde eller okränkbarhet.
Härom året visade opinionsmätningar för första gången på
en majoritet för de förbud, som FN-konventionen kräver. Det
sammanhängde med de mord och mordförsök mot polismän,
fackligt arbetande och journalister, som ruskat om folkmeningen. Men i den senast färdigställda utredningen, Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella
m.m. – straffansvarets räckvidd (SOU 2000:88) är man tillbaka
i att föreslå några i sig nyttiga men ack så små straffskärpningar
för redan nu otillåtna gärningar som hets mot folkgrupp, förargelseväckande beteende och olaga hot. Man har dock inte kunnat förmå sig till att förorda vad folkrätten kräver. Minimalismen har åter triumferat!
I de slätstrukna resonemangen återkommer en annan gammal bekant bland motargumenten, nämligen att en kriminalisering skulle driva den oönskade verksamheten under jorden.
Den skulle då bli svårare att få syn på och kontrollera. Detta
skulle vara ett skäl att låta mullvadarna stanna ovan jord och
låta dem hållas. Detta är lika dumt eller lika klokt som det vore
att säga, att det är bäst att tillåta all narkotikahantering, så att
den inte blir underjordisk och svårkontrollerad. Detta är dubbelmoral. Man resonerar på ett sätt, när det gäller människofientliga ideologier och på ett annat inför människofientliga droger.
Det är alltjämt tillåtet att organisera sammankomster av
rasister, att hyra ut lokaler och bussar till dem. Det är även tilllåtet att stödja verksamheten med stora belopp inklusive intäkterna från en av världens största exporter av rasistisk musik,
nämligen den svenska. Den svenska statsmakten har inte lyckats hindra att rasisterna sprider sin skräck och tvingat kanske
hundratusentals människor i landet att leva i tillfällig oro, ibland
ständig rädsla. Det är flyktingar och andra nyanlända invandrare, det är sådana som varken är nyanlända eller invandrade,
men vilkas yttre eller namn provocerar hatorganisationernas
anhängare. Det är anhöriga, makar, syskon och adoptivföräldrar. Det är många som i rasistorganisationernas hotelsebrev,
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publikationer och hemsidor stämplas som fosterlandsfiender
och rasförrädare, därför att de i ord och handling visat medmänsklighet.
Artikel 5.7. erbjuder detaljerade föreskrifter om hur diskriminering ska motverkas på alla viktiga områden av det offentliga livet, hur den som ändå drabbas ska ha rätt till upprättelse
och kompensation genom domstolsväsendet samt om de förpliktelser, som åvilar staten på undervisningens område.
Vi behöver inte ständigt på nytt uppfinna hjulet. Vi kan och
bör sträva efter att vårt land – och andra – ska uppfylla varje
krav, som finns i den ovannämnda och andra nyttiga konventioner. När vi har kommit så långt, men först då, kan vi fråga
oss om det inte skulle behövas något ytterligare. Jag har försökt ange hur stat och kommun, liksom det civila samhället
kan arbeta för denna sak. Den vägen är lång men väl värd att
vandra. Alternativen är att plottra bort oss på skenåtgärder eller
slänga oss i väggen!

FN:s Världskonferens mot rasism och de frivilliga
organisationernas roll i kampen mot etnisk
diskriminering
Joe Frans, European Network Against Rasicm
Vi hör dig idag, Hector Peterson. Vi hör din röst.
Och genom din röst, rösten av andra.
Vi lyssnar, och när vi lyssnar om och om igen
till vittnesbörden bryts tystnaden och
varje gång tystnaden bryts, segrar vi!
Även om det är bortom vårt förstånd, vill vi veta.
Även om det innebär att vi måste anstränga oss, måste vi lära oss
Vi måste förstå att den framtid som vi formar idag är den historia som vi ska dela i framtiden.
Dessa ord är inte helt mina. Det är en omformulering av vår
statsministers inledningsanförande vid Holocaust konferensen
för ett år sedan. Orden är inte heller hans, inte helt och hållet.
Han har lånat dem från en som i sin tur lånat dem. Vår släkt.
Det mänskliga släktet äger orden, historien, samvetet och framtiden gemensamt. Därför har vi också ett gemensamt ansvar att
minnas och ur minnet och historien skapa en gemensam framtid.
En dikt, ett fotografi och en karta. Berättelsen. Saker som
hjälper oss att hålla borta glömskan. För det är glömskan som
är det värsta.
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En berättelse om hur Sverige bedrev slavhandel
För en månad sedan anordnade Integrationsverket ett seminarium här i Stockholm. Jag berättade då om Jane och Joe, historien om Joe 10 år och Jane 14 år. Deras historia är en del av den
svenska historien. Och deras historia måste berättas, om och
om igen.
Historien handlar också om den 32-årige hovpredikanten
Fredrik Adolf Lönner och hans 15-åriga hustru Catherine Winfield. Göran Skytte skriver i sin bok Kungliga svenska slaveriet
1985 [Askelin & Hägglund] om en märklig och nästan okänd
period i svensk historia. När kolonialmakten Sverige bedrev
slavhandel i Västindien. År 1784 tilltvingade sig Sverige ön St.
Barthélemy av Frankrike:
1786 – just som kungen instiftat Svenska Akademien med det
välkända valspråket »Snille och Smak« – smider han ivrigt planer på slavaffärer med sin nyförvärvade koloni som centrum.«
»Västindiska kompaniet bildades med kungen som största aktieägare och med lagfäst ensamrätt att bedriva slavhandel med negrer mellan Afrika och St. Barthélemy.
Den kungliga hovpredikanten Fredrik Adolf Lönner håller
sin första predikan på den svenska slavkolonin den 2 juli 1815.
1824 lämnar han och hans familj St. Barthélemy. Gruppen
består av åtta personer. Fredrik Adolf Lönner, hans hustru
Catherine, deras fyra barn samt två slavar. Den ena slaven heter
Joe. Den andra slaven heter Jane.
Jane och Joe kom som bagage till Hudiksvall, blev uttittade
och bespottade, och blev hemskickade när de fick någon slags
förkylning. De dog på väg hem och är begravda någonstans på
ön där borta i Gustavia.
År 1792 beslutar Danmark att förbjuda slaveriet. År 1794
beslutar Frankrike att förbjuda all slavhandel. 1807 beslutar England att förbjuda all slavhandel. För Sveriges del var situationen
besvärlig. Man ville å ena sidan förbjuda, å andra sidan handla
med slavar. Man valde att spela ett dubbelspel. År 1813 undertecknade Sverige ett uttalande mot slaveriet – men slavskeppen
fortsatte till Gustavia. År 1815 undertecknade Sverige en deklaration vid Wienkongressen till förmån för slaveriets avskaffande
– men skeppen med slavar ankrade i Gustavia. Så var det.
I alla skolböcker står det att Sverige aldrig har haft något riktigt slaveri. Sverige hade trälar men Magnus Eriksson avskaffade dessa på sin Eriksgata år 1335. Också i detta avseende är
Sverige bättre än alla andra. Det finns ingenting att skämmas
för i den svenska historien.
Men nu är det sommaren 1824. Det är modern tid. Det är 25
år före August Strindberg. Och Sverige har nu en slavkoloni i
Västindien som ägs av den svenska kungen och de för hit Jane
och Joe, två små gulliga svarta slavungar.
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Detta är också en del av den svenska historien. Och det är
viktigt att Jane och Joes berättelse hålls vid liv. Slaveriet och
kolonialismen bygger på samma principer som apartheid och
nazism.

Sharpevillemassakern och rasismens brutalitet
För nästan 41 år sedan, den 21 mars 1960 dödades 69 unga personer av rasistregimen i Sydafrika. 180 sårades och den fredliga
demonstrationen i Sharpville med 10 000 Sydafrikaner blev en
av de mest brutala i Sydafrikas historia. Massakern i Sharpeville
ledde till att FN sex år senare – 1966 – deklarerade årsdagen av
Sharpvillemassakern som FN:s internationella dag mot rasism.
En av de starkaste minnena av rasismens brutalitet som jag
själv har är från 70-talet, den 16 juni 1976. Jag var då 13 år och
gick andra året i internatskolan. Det var då jag såg bilden.
Den är en bild av en ung man med ansiktet förvridet i en
plågsam grimas. Av bilden kan man se att han är skräckslagen,
dels på grund av den fysiska last han bär, men också på grund
av situationen. Den unga studentens öde var att bära en skottskadad ung man som dog i hans armar. Mannen, Mbuyisa
Makhubo, förblev anonym. Den andra studenten som också
sköts till döds förblev också anonym men den unge mannen
som dog i Mbuyisa Makhubo armar var Hector Zolie Petersson, vars död påskaftonen 1976 i Soweto satte igång omvärldens protester mot den rasistiska vita regimen i Sydafrika. Fotografen Sam Nzima tog sex bilder som visar Hector i Mbuyisas
armar och Hectors syster skrikande, springande jämsides. Sam
Nzimas foto håller minnet av ondskans ansikte vid liv.
Jag hade lika gärna kunnat berätta om Sophie Scholl som var
aktiv i den antinazistiska motståndsgruppen Vita Rosen i Tyskland under kriget. Hon avrättades endast 21 år gammal. Eller
Trokesi-systemet i Västafrika som i princip är hushållsslavar.
Det viktiga är ju ändå insikten om att rasismen, ondskan, finns
överallt, mitt ibland oss. Att vi vågar se och orkar ta itu med
den.
Rasismen är inte begränsad till bara en viss världsdel eller ett
visst folkslag, och tyvärr inte »bara« till historien. I våra dagar,
i kiselåldern, frodas rasismen. De flesta etniska konflikter och
oroshärdar i världen är sprungen ur rasismen och diskrimineringen med fattigdom, misär och ökande sociala klyftor som
bränsle.
Rasism, antisemitism, islamofobi och folkmord runt om i
världen idag har samma ursprung. Också i Sverige finns det
rasism och rasister. Också här har vi anledning att åter berätta
och minnas, att minnas och värna om alla människors lika
värde. Årets FN-dag mot rasism har en speciell betydelse dels på
grund av FN:s Världskonferens mot rasism i Sydafrika senare
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i år dels mot bakgrund av statsminister Göran Perssons utomordentliga initiativ tidigare i år mot intoleransen.

Bristande samråd med aktiva
NGO:er inför Världskonferensen
Jag tycker att Sverige har all anledning att var stolt över att
ha en statsminister som går i bräschen mot rasismen. Sverige
har också all anledning att vara stolt över det finansiella bidrag
man ger till Världskonferensen i Sydafrika.
Däremot har Sverige ingen som helst anledning att vara stolt
över innehållet i EU:s »position paper« inför världskonferensen.
Det är Sverige som samordnat och hållit i pennan och jag måste
säga att dokumentet har ingen udd. Jag tycker till och med att
Sverige har all anledning att skämmas en smula över hur samrådet med de aktiva antirasistiska organisationerna och svenska
NGO:er gått till inför Världskonferensen. Det första ordentliga
samtalet med svenska NGO:er ägde rum i oktober förra året
och då med bara de stora etablerade svenska folkrörelserna.
Invandrarorganisationerna var i stort sett oinbjudna. Tack
vare Integrationsverkets initiativ bjöds invandrarorganisationerna in till ett samtal för en månad sedan. Då var de stora
organisationerna frånvarande och då var Sveriges och EU:s
»position paper« klar. Detta är symptomatisk.
I Norge har en arbetsgrupp bestående av myndigheter,
invandrarorganisationer, stora folkrörelser och antirasistiska
organisationer samarbetat sedan över ett år. Sveriges bristande
engagemang i fråga om att involvera de frivilliga organisationerna i arbetet är allvarlig och bekymmersam, men jag är optimist och utgår från att vi kommer att kunna samarbeta på ett
exemplariskt sätt resten av den lilla tid som återstår. Formen är
naturligtvis viktigt, men för mig är resultatet och innehållet än
viktigare. Jag hoppas att vi i framtiden kan skapa en ny sorts
samhällsallians i de avgörande frågorna. Jag ser denna nya allians mellan myndigheter och det civila samhället som nödvändig om vi ska kunna ta itu med rasismen, också här i Sverige.
Därför är jag mycket glad för Integrationsverkets initiativ idag.
Andreas Carlgren måste få en eloge för det.
NGO-panelens »position paper« inför Världskonferensen
Låt mig avslutningsvis berätta om vad som har hänt sedan förra
mötet (här avses panelseminariet den 17 februari 2001 inom
uppdraget Samråd och dialog, se 72 ff. i denna rapport) vad
gäller Världskonferensen. Som ni vet antog ett 40-tal organisationer initiativ till ett uttalande som skickades till statsministern. Vi ställde tre frågor i brevet:
1 Vad anser regeringen om förslaget om bildandet av ett nationellt antirasistisk forum och fond, som drivs av den antira-
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sistiska rörelsen och som avspeglar Sveriges mångfald?
2 Hur kommer den officiella delegationen från Sverige till
Världskonferensen i Sydafrika att utses?
3 Är det möjligt med finansiellt stöd till de NGO:er som
inbjuds att delta i Världskonferensen och de förberedelsekonferenser som arrangeras. Är detta möjligt?
Statsminister Göran Persson har, enligt uppgift, tagit del av
brevet varefter det skickats till UD för vidare handläggning. Vi
har inte hört någonting från UD än men jag hoppas att man
tar detta på allvar. Jag väntar med spänning på att UD kommer att höra av sig. Ett antal riksdagsmän har lovat följa upp
frågan. Jag vet också att några av de riksdagsmän som är här
idag kommer att kommentera frågorna.
Jag har sett FN:s Human Rights Commissioner Mary Robinsons utkast till slutdeklaration. Jag måste säga att jag är mycket
imponerad. Det glädjer mig att hon tar upp frågan om erkännandet av rasismens historiska rötter m.m. Hon fokuserar
också på de moderna formerna av rasism och hon visar mod.
Det enda som jag anser måste tydliggöras är World Trade
Organization’s (WTO) ställning till den så kallade Internationella konventionen för migranters rättigheter.
Det är också mycket tillfredsställande att NGO-konferensen
numera i princip är öppen för alla. Kontaktgruppen kommer
att ha ett möte i slutet av nästa vecka för att se hur vi gör.
Jag hoppas att Sverige kan skicka en stor NGO-delegation. Det
beror naturligtvis också på UD:s och regeringens reaktion på
vårt brev.
Jag hoppas att vi tillsammans ska göra FN-dagen de kommande åren till en kraftsamlingens dag. Jag hoppas att vi tillsammans vågar minnas och orkar tar itu med den trångsynthet
som finns hos oss, också här i Sverige.

Politikerpanelen
Medverkande i politikerpanelen var Björn Fries (s), Ywonne
Rwaida (mp), Lena Ek (c ), Göran Lindblad (m), Kalle Larsson
(v), Anna-Maria Narti (fp) och Magnus Jacobsson (kd). Panelledare var Stieg Larsson från Expo. Panelsamtalets fokus var hur
man kan motverka etnisk diskriminering inom olika samhällsområden.
Under diskussionen framkom bl.a. åsikter om att myndigheternas och frivilligorganisationernas roller bör förtydligas i
arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Kalle Larsson (v) menade att man behöver ifrågasätta
om myndigheterna ska bedriva opinionsbildningsarbete och
att alla delar av samhället måste ta sitt ansvar.
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Ywonne Rwaida (mp) tog upp frågan om asylsökande barns
rätt till skolgång och vikten av att antidiskrimineringsklausuler
tillämpas. Rwaida menade också att det inte räcker med en nationell handlingsplan utan det behöver också göras en prioritering
av ekonomiskt stöd till Expo och Quick Response. Björn Fries (s)
betonade vikten av att politiken är långsiktig och har ett underifrånperspektiv. Anna Maria Narti (fp) ansåg integrationspolitiken alltför omhändertagande och förmyndaraktig. En samlad
diskrimineringslagstiftning är önskvärd, menade Göran Lindblad (m) och Lena Ek (c ) ansåg att 21 mars bör bli en årlig manifestation anordnad av Integrationverket. Slutligen ställde Magnus Jacobsson (kd) frågan varför så lite görs när alla är så överens
om hur viktigt arbetet mot rasism och diskriminering är.

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet
måste föras över nationsgränserna
Mona Sahlin, integrationsminister
I anslutning till politikerpanelen höll integrationsminister
Mona Sahlin ett anförande.
Mona Sahlin menade att vi bör göra mer för att uppmärksamma den 21 mars. Att kampen mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering bör föras över nationsgränserna
och hur viktigt ett sådant samarbete är. Hon betonade vidare
att spridningen av rasistisk propaganda via Internet måste stoppas – att ansvarig utgivare därvidlag bör ha ett ansvar.
Det nätverk av jurister runt om i världen, som blev ett resultat av regeringskonferensen »Combating Intolerance« 29–30
januari 2001 i Stockholm, bör stöttas. FN:s viktiga roll t.ex.
International Labour Organization (ILO), betydelsen av EU:s
etniska direktiv och European adressbook against racism
(www.icare.to) togs upp av ministern liksom handlingsplanen
för mänskliga rättigheter (som är under utarbetande). Mona
Sahlin betonade också vikten av att inte institutionalisera kampen mot rasismen och pekade på föregångslandet Holland vad
gäller antidiskrimineringsbyråer. Möjligheten för NGO:er att
söka pengar från ESF-rådet och att samarbetet mellan Integrationsverket och NGO:erna bör göras ännu bättre och tydligare
betonades också av integrationsministern.

Öppen diskussion mellan
medverkande och deltagare
Här följde en öppen diskussion mellan myndigheter, organisationer och övriga deltagare. Frågeställningen var hur vi går
vidare i ett bredare perspektiv och med 21 mars nästa år. Diskussionsledare var Joe Frans, ENAR.
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Följande förslag och idéer framkom:
• Ett antirasistiskt centrum bör bildas för att bl.a. samordna
NGO:ernas fortsatta arbete mot rasism.
• Det finns behov av fler forum för att träffas och diskutera
hur man kan utveckla och förvalta erfarenheter kring arbetet
mot rasism och diskriminering.
• NGO:erna bör vara mera aktiva och själva ordna konferenser i framtiden.
• Vikten av att NGO:erna antar ett gemensamt manifest om
det fortsatta arbetet.
• Vikten av en bred geografisk representation av NGO:er.
• Staten måste ta sitt ansvar och ge stöd till NGO:er för att
skapa mötesplatser.
• Staten och NGO:erna måste bygga upp bättre samverkan.
• Lagstiftning mot diskriminering bör ses över.
• Antidiskrimineringsklausuler bör införas.
• Krav på svenskt medborgarskap vid nämndemannauppdrag
bör slopas.
• Integrationsverket bör tillsätta en referensgrupp för att följa
upp samverkan med NGO:er.
• Budskap till politiska partier att aldrig gå in i allianser med
främlingsfientliga partier.
• En årlig budgetreserv på 40 miljoner kronor för att stödja
NGO:er bör införas.

Summering av dagen
Sista programpunkten på konferensen var en summering av
dagen med syfte att blicka framåt. Målet var att även på denna
punkt föra en dialog mellan myndigheter och NGO:er.
Summeringen gjordes av Andreas Carlgren, Integrationsverkets generaldirektör och Michael Williams, ledande NGO-företrädare. Båda var överens om att dagen ska få en fortsättning
med praktiskt arbete och handling.
Andreas Carlgren betonade att vi inte ska nöja oss med kontaktytor utan att det antirasistiska arbetet bör ges en form där
också andra aktörer som Migrationsverket, Skolverket, AMS,
Kommunförbundet och Högskoleverket bör ges tillfälle att
framföra synpunkter.
Michael Williams betonade betydelsen av att Integrationsverket kallar till uppföljning och att fortsatt samarbete sker mellan NGO:er, myndigheter och riksdagspartier samt att forum
för fortsatt dialog skapas där det nationella perspektivet står i
fokus.

Bilagor

Bilaga 1
Kort verksamhetsbeskrivning av
organisationer i NGO-panelen:
Afrosvenskarnas riksförbund (ASR)
Hemsida: www.africaswe.com
E-post: asr.riks@telia.com
Afrosvenskarnas riksförbund (ASR) är en humanitär, kulturell
och ideell organisation. Förbundet, som är partipolitiskt och
religiöst obundet, bildades 1990 och består idag av fem regionala avdelningar i Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall och
Umeå. Förbundets huvudsakliga uppgift är att verka och arbeta
för integration och skapa en meningsfull tillvaro för de över 50
000 invandrare med afrikanskt ursprung som idag är bosatta
i Sverige. Personer med afrikansk bakgrund drabbas mer än
andra grupper i Sverige av den ökande diskrimineringen, främlingsfientligheten och rasismen. Våld, misshandel och öppen
offentlig diskriminering mot afrikaner är enorm. ASR har aktivt
engagerat sig för att stödja de direkt drabbade, bland annat
genom en rådgivnings- och stödmottagning där rasismens offer
erbjuds psykosocialt och juridiskt stöd. ASR deltar också i
debatten och bemöter uttalanden med rasistiska eller främlingsfientliga inslag. Förbundet arbetar långsiktigt med attityder, dels genom att skapa mötesplatser för afrikaner och övriga
grupper i samhället och dels genom aktiviteter med opinionsbildande inslag riktade till olika målgrupper i det svenska samhället. ASR planerar att använda IT som verktyg i det opinionsbildande arbetet mot rasism och diskriminering.

Byrån mot etnisk diskriminering i Norrköping
E-post:diskriminering@norrkoping.se
Byrån mot etnisk diskriminering i Norrköping, eller i dagligt
tal Norrköpings Antidiskrimineringsbyrå, är en ideell verksamhet som drivs av totalt sex frivilliga. Byrån är öppen några
timmar varje måndag, Antidiskrimineringsbyrån ger hjälp till
människor som diskrimineras på grund av etnisk bakgrund.
Byrån erbjuder ett visst kurativt stöd, agerar som medlare och

fungerar som länk till kommunala myndigheter och andra
organisationer. De verksamma vid byrån, som kommer från
Röda Korset, Hyresgästföreningen och Rör inte min kompis,
har fått utbildning i aktuell lagstiftning och har ett nära samarbete med DO. Arbetet drivs i samarbete med ABF, kommunen
bidrar med lokal och Integrationsverket har beviljat projektbidrag. Arbetet kräver minst en halvtidstjänst utöver det frivilliga
arbetet.

English International Association (EIA)/
Action Group for Positive Integration
Hemsida: www.thelundian.com
E-post: englintern@hotmail.com
The English International Association of Lund är en fristående
organisation som grundades 1987 av en grupp utbytesstudenter, säsongsarbetare, invandrare, asylsökande och deras svenska
vänner. EIA syftar till att förbättra social och kulturell förståelse mellan invandrare och svenskar i Lund. Föreningen uppmuntrar informationsutbyte mellan medlemmarna och vänner genom organisationens nyhetsbrev, The Lundian, och via
Internet. I verksamheten ingår utbildning om mänskliga rätttigheter genom studiecirklar, seminarier och informationsmöten, samt aktivt samarbete med andra invandrarrätts-organisationer i världen. EIA:s medlemmar kommer från många länder
och kulturer och alla är välkomna att dela föreningens internationella plattform.

European Network Against Rasism
Europanätverk mot rasism/Sverige (ENAR/Sverige)
Hemsida: www.enar-eu.org
E-post: j-m.williams@pi.se
ENAR/Sverige är ett nätverk med olika organisationer i Sverige
som bildats för att ingå i Europanätverk mot rasism (ENAR).
ENAR bildades som ett resultat av Europaåret mot rasism
(1997). Över 600 organisationer från olika medlemsstater inom
EU deltog i utveckling av strukturen. Under en konferens 1998
arbetade 200 representanter från dessa organisationer i formuleringen av ett gemensamt aktionsprogram. Bildandet av ENAR
innebar ett erkännande av en europeisk dimension i kampen
mot rasism inklusive behovet av att kunna utbyta idéer och
erfarenheter. ENAR bekämpar rasism, främlingsfientlighet,
antisemitism och islamofobi samt främjar likabehandling av

EU-medborgare och tredjelands-medborgare. ENAR fungerar
också som en länk mellan lokala/regionala/nationella och europeiska initiativ.

Expo
Hemsida: www.expo.se
E-post: info@expo.se
Stiftelsen Expo grundades 1995. Stiftelsens plattform »värnar
demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, antisemitiska,
högerextrema och totalitära tendenser i samhället«. Expo bedriver publicistisk och opinionsbildande verksamhet. Expo är partipolitiskt obunden. Stiftelsen består av ett tjugotal personer –
journalister, lärare, forskare m.fl. – som sinsemellan representerar vitt skilda partier och intressen. Expo fokuserar på organiserade rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska företeelser.
Sedan 1999 publiceras Expo i samarbete med den mångkulturella tidskriften Svartvitt.

Fackligt Aktiva Invandrare (FAI):
Hemsida: www.fai.a.se/
E-post: fai@fai.a.se
Nätverket Fackligt Aktiva Invandrare (FAI) bildades i mars
1997 och är en riksorganisation som består av lokala fackliga
nätverk. Nätverket har från starten haft fullt stöd av LO, TCO
och SACO. FAI söker nå sina mål genom att arbeta och påverka
de fackliga organisationerna. FAI:s målsättning är att stärka
invandrarnas representation i fackföreningsrörelsen och samhället, verka för lika behandling av alla, bekämpa rasism och
främlingsfientlighet samt arbeta för ett jämlikt samhälle med
målsättningen arbete, utbildning och social trygghet för alla,
oavsett etniskt ursprung eller religion.
FAI arbetar på lokal, regional och central nivå. De lokala nätverken välkomnar alla som vill engagera sig, oavsett ursprung,
inklusive medlemmar med svensk bakgrund.

Fem i tolv-rörelsen/Internationella
klubben i Härnösand
Hemsida: www.5i12.com
E-post: 5i12@vpress.se
Fem i tolv-rörelsen grundades i Härnösand 1988 efter en tids

motsättningar mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar. Initiativet togs av Sara Wallin, som sammankallade manifestationer på torget fem minuter i tolv varje söndag, i syfte
att mobilisera stöd för ett värdigt flyktingmottagande. Efter
fem veckor bildades Internationella Klubben, som sedan dess
drivit Fem i Tolv-rörelsen. 1989 inträffade tragedin att Sara,
som grundade Fem i tolv-rörelsen och hennes kompis Sylvia
mördades av en flykting från Eritrea. Hela Härnösand var drabbat. Rop om hämnd och lynchstämning fanns. Då reste sig Härnösand i nya Fem i tolv-manifestationer, som fick en helande
effekt. Internationella Klubben syftar till att skapa naturliga
mötesplatser mellan människor. Fem i tolv-manifestationerna
har sedan dess spritt sig till många andra ställen i landet, med
manifestationer den 5 december varje år.

Finska klubben i Umeå
Hemsida: www.homestead.com/uumajalaiset
E-post: uumajan_suomalainen_kerho@spray.se
Finska Klubben i Umeå grundades 1956 och fungerar som
en intresseorganisation för sverigefinnar i Umeå med omnejd.
Antalet betalande medlemmar varierar mellan 200 och 300
personer. Finska Klubben organiserar fritids-, studie-, idrottsoch kulturverksamhet för alla åldrar – från barn till pensionärer. Finska Klubben har sedan 25 år tillbaka en amatörteatergrupp som ger minst en ny föreställning varje år. Klubbstugan vid Nydalasjön fungerar som en träffpunkt för många olika
slags människor, eftersom både Klubbstugan och bastun är
öppna för allmänheten på lördagseftermiddagar. Finska Klubben har en hemsida, producerar och sänder närradioprogram
två timmar/vecka och ger ut en tidning med fyra nummer
per år. Finska Klubben finansierar sin verksamhet främst via
försäljningsintäkter (45 procent), kommunala bidrag (15 procent), samt via sponsring, annonsering och medlemsavgifter.

Hasans vänner mot våld och rasism
Hemsida: http://hem1.passagen.se/hasans
E-post: hasans@hem1.passagen.se
Hasans Vänner är en gräsrotsorganisation i Hägersten, Stockholm. Föreningen bildades i mars 1992 som en reaktion mot
de rasistiska våldsdåd som förekommit under 1991. Föreningens syfte är att bekämpa våld, rasism och diskriminering på alla
nivåer i samhället. All verksamhet sker på de enskilda medlem-

marnas initiativ. Strukturen bygger på medlemmarnas beslut,
föreningen har ingen traditionell styrelse utan istället en samordningsgrupp som samordnar de olika arbetsgruppernas verksamhet. Hasans Vänner är en grupp som organiserat ett lokalt
grannskapsnätverk där olika verksamheter ingår eller har ingått.
Som exempel kan nämnas promenadgrupper, studiecirklar, festivaler, öppen förskola för flyktingbarn, demonstrationer, internetcafé, filmfestivaler och information till skolor.
Hasans vänner har omfattande internationella kontakter –
till exempel det europeiska nätverket UNITED där 550 organisationer ingår – och representation vid ett flertal internationella
konferenser inom EU, Europarådet och UNITED. Föreningens
aktiva och kontinuerliga antirasistiska arbete i kombination
med att konsekvent samverka med alla grupper i samhället som
verkar mot rasism och diskriminering, har skapat förtroende
och respekt hos andra grupper. Detta har lett till att olika samarbetsprojekt kunnat genomföras med Hasans Vänner som initiativtagare. Ett exempel på detta är Nätverket mot rasism, som
omfattar sammanlagt 110 grupper och föreningar i Norden,
varav 101 i Sverige.

Immigranternas Centralförbund (ICF)
Hemsida: www.interkulturforum.org
E-post: icf@swipnet.se
Riksförbundet bildades år 1980. Dess uppgift är att tillvarata
invandrarnas intressen i Sverige. Att arbeta mot rasism, xenofobi, diskriminering och antisemitism, att ta del av den kulturella, sociala och politiska utvecklingen i Sverige samt att arbeta
för samverkan, integration, tolerans och mänsklig värdighet.
ICF är medlem i EU:s Migrants Forum i Bryssel. ICF arbetar
mycket internationellt, bl.a. genom att delta i olika kongresser
och sammankomster, särskilt gällande mänskliga rättigheter
och genom att delta i antirasistiskt arbete. ICF anordnar själv
seminarier, konferenser, driver olika kunskapsprojekt och finns
representerat i Regeringens råd för etnisk jämlikhet och integration. ICF arbetar även med Holocaust-problematiken, eftersom en del av ICF:s medlemmar kommer från länder som drabbades hårt under det andra världskriget. Inom ICF finns olika
religioner representerade, bl.a. katoliker, protestanter, judar
och muslimer. ICF är en partipolitiskt och religiöst obunden,
ideell organisation. Alla människor, oberoende av politisk åsikt,
nationalitet, religion eller tenisk tillhörighet kan bli medlemmar i ICF.

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån
i Trollhättan
E-post: integrationsforum@telia.com
Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan ger råd, stöd och information till människor som utsätts för diskriminering eller upplever sig diskriminerade.
Byrån har en centralt belägen lokal där en person på aktivitetsgaranti håller öppet måndag till fredag. En grupp bestående
av åtta medlemmar har fått utbildning i etniskt diskriminering,
och hjälps åt att stödja de personer som vänder sig till byrån.
Utöver medlemmarna fungerar ett antal medlemsorganisationer – däribland kvinnojouren Duvan, SIF- och Kommunals
avdelning i Trollhättan m.fl. – som bollplank och handlägger
ärenden som rör deras domäner. Dessutom finns ett tjugotal
andra organisationer som bidrar till att lösa problem. Antidiskrimineringsbyrån arbetar fristående från stat och kommun,
men tar emot ekonomiska bidrag och samarbetar givetvis med
både kommunen och olika myndigheter. Byråns inriktning är
att arbeta med grundläggande frågor som rör diskriminering,
och försöka komma in så tidigt så möjligt i olika ärenden.

Internationella kvinnoförbundet (IKF)
Hemsida: http://hem.spray.se/ikf-sverige
E-post: ikf@spray.se
Internationella Kvinnoförbundet är en sammanslutning av
lokala internationella kvinnoföreningar i Sverige. Föreningen,
som är partipolitiskt och religiöst obunden, grundades 1988
av ett antal svenska och invandrade kvinnor och vänder sig
till kvinnor i alla länder. IKF:s syfte är att öka förståelsen och
stärka gemenskapen, utveckla kvinnors möjligheter att ta tag i
sina liv och skapa kontaktnät för medlemmarna. IKF utger tidskriften All Världens Kvinnor. Föreningen är medlem i Samverkansforum för kvinnor i Sverige (SAMS), Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd (KSAN) och Svenska UNIFEM-kommittén. IKF arbetar för gemenskap och mångfald mot rasism
och diskriminering.

Invandrarpolitiska föreningen
Antidiskrimineringsbyrån i Malmö
Hemsida: www. dds.se/dms/malmo/ipf
E-post: invpol@hotmail.com
Invandrarpolitiska föreningen i Malmö bildades 1995 av en
grupp invandrare som hade fått nog av att passivt se på när
invandrarnas livsvillkor och möjligheter till delaktighet i samhälle ständigt underminerades. Föreningen har till syfte att
med demokratiska medel påverka samhället i enlighet med de
invandrarpolitiska målen för jämlikhet, valfrihet och samverkan. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden, öppen
för alla nationaliteter och arbetar för ett internationellt präglat
multikulturellt samhälle, där människors värde och livsmöjligheter inte styrs av deras kulturella och etniska ursprung.
Föreningen arrangerar möten kring aktuella teman, politiska
debatter, demonstrationer samt söndagskaffe och driver arbetsgrupper kring viktiga intresseområden såsom diskriminering,
arbetsmarknad och skola. Föreningen utger tidskriften Invandrarkraft och driver Malmö Antidiskrimineringsbyrå.

Politiskt aktiva för mångfald (PAM)
E-post: shadilarsson@hotmail.com
Föreningen Politiskt aktiva för mångfald (PAM) består av politiker, födda i många olika länder som är aktiva i olika politiska
partier i Sverige. Föreningen har som målsättning att arbeta för
mångfald och mot rasism och diskriminering, ge stöd till politiker med olika etnisk bakgrund, och uppmuntra invandrares
deltagande i den politiska processen.

Quick Response/Röda korsets ungdomsförbund
Hemsida: www.quickresponse.nu
E-post: quick.response@rkuf.se
Quick Response skapades 1998 som ett projekt under ledning
av Röda Korsets Ungdomsförbund och syftar till att bevaka
nyhetsmedias rapportering i frågor som rör invandring, rasism,
främlingsfientlighet, integration och det mångkulturella samhället. Quick Response främsta uppgifter är att bevaka den rikstäckande nyhetsrapporteringen om det mångkulturella Sverige
samt förmedla fakta om invandring samt rasism och främlingsfientlighet till journalister, studenter och enskilda personer. Arbetet bedrivs i samarbete med ett kontaktnät av sak-

kunniga, forskare och representanter för organisationer och
myndigheter, vilket även utgör projektets faktabank.
Bakgrunden till Quick Response arbete är att nyhetsbilder
om exempelvis flyktingmottagande, religion och invandring
spelar en viktig roll för de rasistiska och främlingsfientliga
strömningar som finns i Sverige. Detta var någonting som den
nationella kommittén för Europaåret mot rasism tog fasta på i
sitt betänkande Acceptera (SOU 1998:99). Det är också någonting som vi fått bekräftat sedan Quick Response startade sin
nyhetsbevakning i juni 1999.

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
(SIOS)
Hemsida: www.sios.org
E-post: kansli@sios.org
SIOS grundades år 1972. Samarbetet började mellan några
invandrarföreningar och två riksförbund – det italienska och
det grekiska. År 1981 hade gruppen vuxit till tio riksförbund
och år 1989 ombildades den informella samarbetsgruppen till
en organisation. Ett konstituerande möte antog stadgar och
riktlinjer för den framtida verksamheten. År 1997 antogs Iranska riksförbundet och Kurdiska riksförbundet som medlemmar
1999 blev Chilenska riksförbundet och Eritreanska riksförbundet medlemmar. Syrianska riksförbundet blev medlem år
2000. Det är således 15 riksförbund med sammantaget omkring
120 000 medlemmar som ingår i SIOS: Allserbisk-Jugoslaviska,
Assyriska, Chilenska, Eritreanska, Grekiska, Iranska, Italienska,
Kurdiska, Portugisiska, Spanska, Sverigefinska, Syrianska och
Turkiska riksförbundet samt Riksförbundet polska föreningar
och Finlandssvenskarnas riksförbund. Samarbetet sker genom
en vald styrelse med representanter från medlemsförbunden
och med hjälp av ett sekretariat med säte i Stockholm. SIOS
driver ett flertal projekt.

SIOS/Projektet FN:s standardregler
i ett mångkulturellt samhälle
Hemsida: www.sios.org
E-post: ammar.makboul@rinkeby.stockholm.se
Projektet FN:s standardregler i ett mångkulturellt samhälle har
växt fram som ett svar på de frågeställningar som funktionshinder i ett mångkulturellt samhälle väcker, däribland svårigheter
att förmedla ett handikappmedvetande i mångkulturella områ-

den som till exempel Rinkeby. Projektet påbörjades i januari
2000 och sträcker sig över tre år. Det är initierat av Samarbetsorganet för etniska organisationer i Sverige (SIOS) i samverkan
med Handikapprådet samt stadsdelsförvaltningen i Rinkeby.
Arbetet kommer senare att stå som modell för liknande projekt
i hela landet I projektbeskrivningen för FN:s standardregler i
ett mångkulturellt samhälle (1998-11-23) identifieras följande
behov: »En strategi för hur mötet mellan funktionshindrade
med invandrarbakgrund och medlemmar i de svenska handikapporganisationerna ska komma till stånd måste utarbetas.
Detta bör ske i projektform. Strategin ska givetvis bygga på
FN:s standardregler för människor med funktionsnedsättning.
Det gäller alltså att göra dessa kända.«
FN:s standardregler i ett mångkulturellt samhälle innebär
att handikappolitiken inkluderar samhällets etniska mångfald
i sin värdegrund. Förmedlandet av ett handikappmedvetande
i mångkulturella områden bör utgå från samhällets etniska
mångfald. Personer med funktionshinder och annan etnisk
bakgrund befinner sig många gånger i ett dubbelt utanförskap,
vilket genereras av den sociala isolering som gruppen befinner
sig i. Exempel på detta kan vara svårigheter med att föra den
egna talan i möten med myndigheter eller den egna bristen på
samhällsorientering. Projektet kommer att stå som modell för
liknande projekt i hela landet.

SIOS/Unga Allergiker (UA)
Hemsida: www.ungaallergiker.se
E-post: agata@ungaallergiker.se
Unga Allergiker är en ideell ungdomsorganisation för och med
barn med astma och allergi. UA arbetar aktivt med frågeställningar som främlingsfientlighet och liknande ämnen, bland
annat genom projektet Unga Annorlunda. Under åren 1999
och 2000 har UA drivit ett mycket nära samarbete, bland annat
gemensamma läger och konferenser, med de olika invandrarungdomsföreningar och organisationer som ingår i UngSIOS
och SIOS. Genom Unga Annorlunda har vi lyckats öppna upp
för en dialog på gemensamma villkor för alla parter.

Samordningsorganisation
för invandrarföreningar i Umeå (SIUM)
E-post: sebri67@hotmail.com
Samordningsorganisation för invandrarföreningar i Umeå är

en paraplyorganisation för Umeås invandrarföreningar, däribland Invandrar- och Kulturinformatörers Förening (IKIF).
IKIF sprider samhällsinformation till både invandrare och
svenskar och arbetar främst med kulturmöten och interkulturella frågor. IKIF kombinerar faktakunskap med upplevda händelser i syfte att skapa empati hos deltagarna. SIUM arbetar
mot rasism och främlingsfientlighet genom att bearbeta attityder och värderingar genom dialog och diskussioner. Föreningens målgrupper är bland annat skolor och arbetsplatser.

Sveriges Internationella utvecklingscentrum
för Afrika (SIDECA)
E-post: lassana.soumare@telia.com
SIDECA är en ideell förening med säte i Stockholm. SIDECA
har som främsta mål att medverka och underlätta afrikaners
integration i det svenska samhället samt att bidra till ökat samarbetet och kommunikation mellan Sverige och länder i Afrika.
SIDECA bekämpar alla former av diskriminering, rasism och
främlingsfientlighet och verkar för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Ungdomsrix/Ungdom mot rasism, Kristianstad
Hemsida: www.undomsrix.com
E-post: post@ungdomsrix.com
Ungdomsrix är ett lokalt nätverk med omkring 150 medlemmar på 19 högstadie- och gymnasieskolor. Förutom skolor
samarbetar vi i olika frågor med vuxna nätverk, myndigheter
och ungdomspolitiska partier. Grunden för vårt arbete bygger
på en daglig kontakt med ungdomar på skolorna, där vi samtalar om allt som har med ungdomarnas liv att göra, inte minst
frågor som rör elevdemokrati, mobbning, rasism och fördomar. Två ungdomar och en samordnare sköter och administrerar allt arbete.

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 3
Integrationsverket inbjuder NGO-panelen till seminarium angående

FN:s Världskonferens mot rasism,
rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans*
* WCAR – World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance

Lördagen den 17 februari 2001 kl 09.00-16.00
Radisson SAS Royal Viking Hotel
Huginsalen,Vasagatan 1, Stockholm

Integrationsverket vänder sig till Dig som
är aktiv inom NGO och har en värdefull
kompetens inom området antidiskriminering och antirasism.
Vi behöver Din medverkan i en diskussion
för att utveckla samhällets insatser mot
rasism, främlingsfientlighet och etnisk
diskriminering.
I fokus står FN:s världskonferens som äger
rum i Durban, Sydafrika den 31 augusti
till 7 september 2001

Syfte

Syftet med panelseminariet är att sammanställa synpunkter och idéer kring
frågor som för NGO:s del är viktiga att lyfta upp och driva inför Världskonferensen i Durban. Sammanställningen kommer att utgöra ett underlag till
regeringen angående de viktiga frågor som avhandlas på seminariet. Din
medverkan ger Dig och Din organisation möjlighet att påverka de frågor
som Sverige bör ge största prioritet på Världskonferensens agenda.
Följande underlag bifogas:
• General Conclusions of the European Conference against Racism,
Strasbourg, 11-13 Oktober 2000.
• General Report, Mr Alvaro Gil Robles, Commissioner for Human Rights
För Dig som önskar mer information hänvisar vi dels till FN:s hemsida
inför konferensen: www.unhchr.ch/html/racism/index.htm samt Swedish
Presidency of the European Union: eu2001.se.
Ytterligare material kommer att delas ut under panelseminariet.
Integrationsverket kommer även att skicka ut en enkät i samband med
seminariet för att få ytterligare information och synpunkter från Dig.

Frågeställningar

Följande frågeställningar kommer att behandlas:
• Vilka frågor bör Sverige prioritera inför WCAR? Vad anser Du bör
förtydligas eller lyftas fram i slutdokumentet?
• Vilken roll bör internationell lagstiftning spela i kampen mot rasism
och etnisk diskriminering? På vilket sätt och inom vilka områden bör
lagstiftningen mot etnisk diskriminering och rasdiskriminering bli mer
effektiv? Behövs en ny lagstiftning eller en mer effektiv tillämpning av
nuvarande lagstiftning?
• Bör WCAR fokusera på personer som tillhör särskilt sårbara grupper
(som t ex etniska minoriteter/invandrargrupper) och personer som upplever diskriminering på flera grunder t ex kvinnor från minoritetsgrupper?
• Anser du att frågan om positiv särbehandling bör ha prioritet på
WCAR:s agenda? Bör Sverige aktivt driva frågan inom WCAR?
• Vilken roll bör NGO:s ha i kampen mot rasism och etnisk
diskriminering? På vilket sätt bör NGO:s samverka med
kommunala och/eller nationella myndigheter?

Program

Program:
09.00–09.15
09.15–09.45
09.45–11.00
11.00–11.15
11.15–12.30
12.30–13.30
13.30–15.00
15.00–15.15
15.30–16.00

Samling. Kaffe och smörgås. Inledning
Cafer Uzunel, Näringsdepartementet, talar om Världskonferensen bl.a. bakgrund, förberedelser och Sveriges roll.
Inbjudna paneldeltagare ger sin syn på frågeställningarna.
Paus med frukt.
Fortsättning
Lunch
Fortsättning
Paus med kaffe.
Sammanfattning och avslutning.

Anmälan till Gunn Stenhammar Metdonaj, tel. 011–361337
eller José Alberto Diaz, tel. 011–361317
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Bilaga 4
Till dig som kommer att delta i panelseminariet den 2001-02-17
Hej!
På Integrationsverkets uppdrag har bifogad enkät utformats. Syftet med enkäten är att
samla ytterligare synpunkter från verkets NGO-panel som berör FN:s ”Världskonferens
mot rasism, rasdiskriminering, främlings-fientlighet och relaterad intolerans” (WCAR).
Mot denna bakgrund vill vi be Dig besvara bifogad enkät.
Vi vill gärna få tillbaka enkäten fortast möjligt (helst lördagen den 17/2, så glöm inte att
ta med ifylld enkät till NGO panelseminariet på ”Radisson SAS Royal Viking Hotel”).
Uppgifterna som lämnas i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en
form som skyddar den enskildes anonymitet.
Om Du har några frågor angående enkäten så kan Du ringa eller ”maila” till:
Andreas Boukas, tel. 070/ 37 31 798, Email: boukas@jmk.su.se
Om du inte kan lämna enkäten på lördag, kan du skicka ditt svar till:
INTEGRATIONSVERKET
Att. Andreas Boukas
Box 633
601 14 Norrköping

Tack för din medverkan!

�
AB/2001

Markera med kryss vid fš r dig tillŠ mpligt alternativ i samband med varje
frŒga.

1. Vilka frŒgor bš r Sverige prioritera infš r WCAR?
(Rangordna de viktigaste Ð vŠ rdera med (1) det du mest prioriterar)

1______________________________________________
2______________________________________________
3______________________________________________
Motivera:_______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2. Hur kan man stš dja arbetet fš r att FN:s antidiskrimineringskonventioner tillŠ mpas effektivt?
Kan du tŠ nka dig sanktioner mot dem som inte fš ljer
konventionerna.
Genom att stš dja organisationer som arbetar aktivt fš r att
konventionerna efterlevs
Genom att ge NGO:s som arbetar mot rasism och mot diskriminering
Ð som rŒdgivande remissinstanserÐ stš rre mš jlighet att pŒverka
innehŒllet i olika konventioner.
Annat_________
3. Anser du att lagstiftningen i Sverige mot etnisk diskriminering bš r
skŠ rpas och/eller tillŠ mpas mer effektivt?
SkŠ rpas
TillŠ mpas mer effektivt
Det Š r bra som det Š r
4. Anser du att hš gre skadestŒnd bš r utgŒfš r dem som bryter mot
lagstiftningen?
Ja
Nej

�

Vet ej
Om "Ja" berŠ tta pŒvilket sŠ tt:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5. Vilket Š r det stš rsta hindret fš r mŒlet "Noll - diskriminering" i samhŠ llet?
(Rangordna och markera med 1 det du mest prioriterar och med 5 det du minst prioriterar)
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Att frŠ mlingsfientliga budskap sprids ute i samhŠ llet
Att myndigheterna inte tar problemen pŒtillrŠ ckligt stort allvar
Att diskrimineringen pŒarbetsmarknaden bara š kar
Att det finns diskriminering inom bostadsmarknaden
Att diskrimineringen Š r dold
Annat,nŠ mligen:_____________________________________

6. Har din NGO inbjudits att delta i mš ten eller seminarier dŠ r WCAR
behandlats?
Ja
Nej
Om Ja i vilken aktivitet har du deltagit:
______________________________________________________
7. I andra lŠ nder har regeringen tagit initiativ till en konsultativ process
med NGO:s infš r WCAR. Anser du att konsultativa processer pŒnationella
nivŒer Š r efterstrŠ vansvŠ rda?
Ja
Nej
Motivera:_______________________________________________
______________________________________________________
8. FrŠ mjandet av etnisk mŒngfald Š r ett Œterkommande tema i dagens
debatt. Anser du att Sverige bš r tillŠ mpa nŒgon form av positiv
sŠ rbehandling?
Ja
Nej
Vet ej

�

Motivera:_______________________________________________
______________________________________________________
9. Anser du att NGO:s frŒn Sverige skall representeras i den alternativa
NGO konferensen i Sydafrika?
Ja
Nej
Vi tackar dig fšr att du har tagit dig tid att fylla i enkŠ ten. Om du har nŒgra kommentarer eller om vŒra
svarsalternativ inte "tŠ cker dig", skulle vi vara tacksamma om du vill skriva om detta nedan eller pŒ
baksidorna av enkŠ ten. Har du dessutom fš rslag till hur arbetet mot rasism och mot diskriminering bš r
bedrivas och samordnas Š r vi ocksŒtacksamma fšr detta.

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

• Den 21 mars 1960 samlades ca 20 000
demonstranter mot apartheid utanför polisstationen i Sharpeville i utkanten av Johannesburg i Sydafrika. De hade samlats för
en fredlig demonstration mot lagen som
krävde att svarta människor skulle bära
identitetshandlingar. Inte mindre än 100
poliser var närvarande och beredskapen
bland dem var hög. När demonstranterna
började kasta stenar svarade poliserna med
eldgivning. 69 demonstranter dödades och
180 sårades.
• År 1966 utsåg FN den 21 mars till »The
International Day for the Elimination of
Racial Discrimination« för att hedra de som
dödades i Sharpeville-massakern.
• År 1983 uppmanade FN:s Generalförsamling alla stater och organisationer att
medverka i ett handlingsprogram för att
bekämpa rasism och etnisk diskriminering.
• Den 21 mars 1986 uppmanade Kanadas
premiärminister den kanadensiska befolkningen att förenas i utökade insatser för att
bekämpa rasism och etnisk diskriminering
och verka för ömsesidig förståelse, respekt,
lika värde och rättvisa för alla i befolkningen. Två år senare kom de ministrar,
som deltog i en konferens för mänskliga
rättigheter, överens om att uppmärksamma
den 21 mars i hela Kanada kommande år.

21

mars

Historisk bakgrund

– FN:s
internationella
dag mot rasism
och etnisk
diskriminering

Arrangeras av Integrationsverket i samarbete med deltagare i Arbetsgruppen för konferensen:
Sammankallande: Gunn Stenhammar Metdonaj
Mariana Buzaglo
Fackligt aktiva invandrare (FAI)
Hamza Erdal
Hassela, Stockholm
Lotfi Krifa
Politiskt aktiva för mångfald (PAM)
Paul Lappalainen
Jurist och expert på diskrimineringsfrågor
Mamadou Lou
Afrosvenskarnas Riksförbund
Ammar Makboul
Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige (SIOS)
David Sandberg
Röda Korsets ungdomsförbund
Quick Response
Jonas Sundberg
EXPO
Anna Wigenmark
Fonden för mänskliga rättigheter
Michael Williams
Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR)/European
Network Against Racism (ENAR)

Anmälan

sker med
E-post: integrationsverket@integrationsverket.se
Fax: 011-36 13 01
För frågor kontakta Gunn Stenhammar Metdonaj
Tel: 011-36 13 37, 0709-30 07 10

INTEGRATIONSVERKET

Inbjudan

Program

Den 21 mars manifesteras som FN:s internationella
dag mot rasism och etnisk diskriminering. Dagen
uppmärksammas i många länder av frivilliga organisationer men också av myndigheter och officiella organ.
I Sverige har dagen inte uppmärksammats på detta
sätt.
Den svenska regeringen har i olika sammanhang
hävdat att arbetet för att motverka rasism och all
slags diskriminering är en av de viktigaste samhällsfrågorna överhuvudtaget. För att lyckas med detta
arbete måste olika insatser göras på alla nivåer och
inom olika delar av samhället.
Det internationella arbetet i termer av institutionella
normer och konventioner samt olika former av samarbete mellan länder och civila organisationer är en
viktig del i kampen för ett samhälle där varje individ
respekteras oavsett hudfärg, etnisk eller nationell bakgrund.
Integrationsverkets ansvar och uppdrag är att främja
integration samt förebygga och motverka etnisk diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. I linje
med detta ansvar och uppdrag tar verket nu initiativ
till att uppmärksamma den 21 mars som en mötesplats för de engagerade krafter som arbetar över
nationsgränser för ett samhälle för alla.
Integrationsverket inbjuder därför politiska partier,
myndigheter och frivilliga organisationer i Stockholms län till en konferens som vi hoppas kommer
att skapa en grund för och inspirera till ett fortsatt
gemensamt arbete.

Välkomstanförande och presentatör: Astrid Assefa.
13.00–13.15 Samling
13.15–13.30 Andreas Carlgren, Integrationsverkets
generaldirektör.
Främlingsfientlighet och etnisk diskriminering – integration förutsätter att
vi river ner hindren mot ett samhälle
för alla.
13.30–14.00 Peter Nobel, ledamot av FN:s kommitté mot rasdiskriminering.
Arbetet mot diskriminering i internationell och svensk rätt.
Hur skall vi arbeta för att internationella konventioner mot rasism och
»rasdiskriminering« tillämpas på ett
effektivt sätt på nationell nivå?
14.00–14.15 Joe Frans, European Network against
Racism.
FN:s Världskonferens mot rasism och
de frivilliga organisationernas roll i
kampen mot etnisk diskriminering.
14.15–14.30 Kaffe.
14.30–16.00 Panel med ledande företrädare för
riksdagspartierna.
Ett samtal om hur partierna kan samverka för att mobilisera demokratin till
stöd för lika möjligheter och mot
främlingsfientlighet och rasism.
– Hur kan man motverka etnisk diskriminering inom olika samhällsområden?
Panelledare:
Stieg Larsson, EXPO
I panelen medverkar:
Björn Fries, (s) kommunalråd,
ordförande i arbetsgruppen Arm-iarm mot rasismen
Göran Lindblad, (m) riksdagsledamot,
arbetsgruppen mot social segregation
och utanförskap
Yvonne Ruwaida, (mp) riksdagsledamot
Kalle Larsson, (v) riksdagsledamot
Lena Ek, (c) riksdagsledamot
Anna Maria Narti, (fp) riksdagsledamot
Magnus Jakobsson, (kd) riksdagsledamot
16.00–16.30 Mona Sahlin, Integrationsminister.
– Kampen mot rasism och främlingsfientlighet måste föras över nationsgränserna.
16.30–17.30 Hur går vi vidare i ett bredare
perspektiv och med 21 mars nästa år?
Öppen diskussion mellan myndigheter,
organisationer och övriga deltagare.
17.30
Summering av dagen.
Förfriskningar med kulturinslag.
Avslutning ca 18.00.

»Vi vill inte se årets arrangemang som
en enstaka manifestation. Vi vill att
dagen ska vara en början på ett arbete
där frivilliga organisationer, folkrörelser och partier mobiliseras till stöd
för lika rättigheter och demokratiska
värden«

Andreas Carlgren
Integrationsverkets generaldirektör

Konferenslokal:
Radisson SAS, Södra Paviljongen
vid Centralstationen, 21 mars 2001
Kl. 13.00–18.00
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